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neetaa _ .~- - _ __..,., · ~··:· ·\·· ···-· ..• :-' ····. ·· ·f· · ··· · ~·- · ·- · ···~----, :- . 39- · 
• .... t_. Admtm.traolo: ~da. PrefeltUS'.a ,elo,: Districto, _Fe_.- . 
~·-.no .;perlodo•.d9 ,Go:verno-:.Pz:ovisorio (dlsçurao .. do· 
Deputa.so . AdolPbo:.·Bergamf-nl.•·::felll)GndeDdo &O:nDepu.
tadcr: Amaial·,P~to), a . ..,;.,_, • ., . .u·.requls~- mWtal'e~ 
no.--tarritorlo .·.:naolonal. durante .. os---~meDtOII; revo-. 
l.WIIOD&rloa<•de .-Qutubr.o- .. de 11130· e. J'ulbo de 19&2 _(re-
4U.etlmento. :do·_. Deputa,jlo -:l\ll.nio .. Tourinho)-, :1:8. -, ~ a. . . 
A: . -pri11il:l · deJ ro~o• .grêYJ•tu .da •11J:~ , Pereir a, 
·earnelro•. &. .•. CJa.,: (d1scuado,,4o: .rectuerlmento.-d'O -Depu-· 
tadÓ' J~. Voitac&:: e:. outros;.; ~ttura . de- relatos·: de jor• 
naea., pelo.· Deputad'O .Joao.:.VIt&o&·;•_ .eu:cerramento-. dB> 
ttiiCUIIB&O~o . _l&oi• _,..-, .. Á DOV& lei - de --Q:ndicallzaçl.11: :~ 
...,., organi:a,ollea .· .Bril!ffoael .• (cliscurao do; Depu.ta.do---~ 
tdma.?Rodrlc1uaa)., ·:3L.'.- -~ .-,_, . . : . -;;:- . - ; ·:'. ··-· 

. ::_; . : ·;~;:~: J1'!>.-: ·.tt~ · · ~ ':. r..- : .. -:. :.;· .;; ·;: .. \·~"··· · -= · . .-. . • · 

Dee:IJit.a-._. \:.~-.,~o .·.•~• · · · ··· •·; .:.. : ..• -.. . :.-... ~ .. . .... ; ; f': ........ ~. .......... 2&-
' ;. , • • ~ .' <.~ ' ' • : I I ' 

_.·,;;:1,, Parecéree. da: : CommtBdo" c!_e ·-P.oUcia.: ne~r&ndo
Ucen~ :PM'& PI"'OIegUimento:-do' proeeaao ·CODtrlt .o·_ Dep
tado J'o&o :. VW.b6aa.• aa;-. ctec1ar&lldo· indepeudM-: ·cte· 
Ucenca-dA Camara. o proseculmelllto. cto proceuo ina-

.~~J. f:&ura.do _contra. o I)r. Lutz Vl~lr~ . ~e- ~~~I,J.D. ~3l..;,; .de~ . .. .; ,·. i' 
clarando tnclepeDder de ilcenca 4a. Cama.ra o · proae
IC'Ulmento do -processo fDIItal:lrado contra. o Sr •. . Nuncto 
~~·'"era. ··" I!Va:,' · n ; ...:..:.. ;.t~' o.·· ~-~eio'á ~;; ~tia 
,;'S:I'XM~~·. n~·~· ·~·~rni) ~-~~~ri'ê{ ~~ ::~ , . éó'il8:tYtu'!~o
d.é"' 'lss'4' ' · ci'éliuertnienfo ··.de 'iúiormií:õões ·· 'lfõ Deilütiidô 
!(~iá:tt " Làé;o 'iiara. que"iJ'ej~c_da.do; liGa' soldii.clos · e~'eabos: 
i!Õ ifiereito .tratamento' eCliái'' ;âó '' d'!Sí\'enilairo aó&· ;w.: 
i 6iii<>"s e" of!i~lâeâ 'liene!iaad'~ ':ÓOm 'ás> r~iel-Í'iiii.~'·1~iBy:· 
á · ':....: · -.. A'áiziliiiil'iracl~ . · ,,, het~•tlir& ' ·c~l> .. b tàfriéfo 
:reâê'ioa'.í" Jil)' "peri~~- ' dô 'c!Anío. :ProTi.Orto· .. <diieur:~ 
iib' '' :Dei!utádo' ':ei:ênrl' ue ' DbvWorili)~ ··a:t' .. :.:..... '4". :R.e~ 
nü:ilciia:' ~do'. 'I:ieputaao ~ 'earioàó J:(UtJiii'Üà.Dô . em . vii~\iii~' 
4e'ter' 'W'ümia~·o ~rco iiii Procur&êtór aeràt.'dà':aeJ,ii~ 
brféa: · · 'con:.v~··, 4'õ · •niiPl~(é; · sr·~: .tü'ihértô'" côr:.: 
riã'' <c'Oínmliht~;ó 'd.~· S'r'. -~láente); ·· 4C . ... :.::''i: . 
Àtruo no 'ii~ento'' iioíi ., iniiPee~orea -fed~rae~ :.de eri.:.' 
itiio "(reqúerlmerit'o 'il'e' iidêiiiUB.çGes' ·d6 · Deputàdo'· .A:ctir~ · 
.cJó"'!roirea), ·~4'. ·...:.:.. .8 . . --fo&çt:o . do :requerimento cie. 
tnt~~u. cto. D'ê·n 'iii.cio ··ÂeurOii> . To-irei aotlte . -o: nà'~. 
Difi~()' 'do '~Utimó' · ~~~ret~ ' ·do 'ooverii~,. Pro~iiK;rio{ ali-· 
~vádo, '''6> '7' ·~ .. ·yô~ .4~· -:req·uei-lihentô' '·à.e '-rn;~ 
~o~.çGe~ ·· 4ó.':neJ)li.~cró'.'ilo~f.t ~ô·:~o~ie . ~ .~é~ií,ti 
allilientar 'iio 'Hóapttal' Naelozaal de Ps;Yclio'~atlilui: · re-
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il'~~~~~~~-IL_~,~~~I_:t'f'[i~1_i;T~_-~fK~?J-~i~~~;{_~(?":E?~:::f~1fi1}'~r~tj'2~ 
.. .. : ·•·,. I ... .. · ,· • . ~- - .·;-P.P.. . .' 

. . . . - . ... . - . . - ~;. ~ . . :. . ~ 

~ . .. . . ··. ~ :_. :. ·.· ... . : - i~~~-.. . ~: -~"~ ':.:._-·-~·~:}~ . -.~..:. . . - . ... ,. 
' tin.4o,· ,cs. · -~ 8;; Votacao.;:clo.,requertmento ele _jn1or- . 
mao~St• · elo·· De~o· ... Ho.iart ~-~0 .-~brtl lutru~ 
b&txaàa.B pelo · Chefe 11a._:_Pollol&;.,approva4o; · 41. - •~ 

: • Votaoao: elo rectilert.Jlileítto .ele :~o~ee do Deputaclo 
Jo&o VJtaca e outrO.··sobn a ·~prfd0 ,4e opera.rloil srê
VJetae ·cl& ttrma Peretracaniefro·• -Cia.; &»provado,.-~ 

-1e. Votaç&o . 4o proSeõto .. : orp1lls&D4o · o ··Regimento 
In temo da Camâr&, eo:ai .parecer ·da Commlello ele 
PoUcfa,)"!';')~.'~: ~~çd~;:-~De.J?U~Jl ~&blo 
So4rê.~: ... reepoeta -elo. lar. -~e...:47; '-41íiauno• 
eloe Deputado. Pedro Rache, ,.,, Etnvaldo Locll, iJ, 

·' '':' = . ., Koraes An4ra4e; . 51, Il'enêo J'oUUi; 590 D&Diel. de 
cana lho• ilo ; encerramento da cJJacuulo, . 81. Beque• 

•.' 

· rlmeDto · elo- Deputado· ·F&blo.-~ pUa. 'q11e··.e,..:eub .. , "'i., .•. ,~ 
mettscto ·f; :votaclo em-' ·alobo o : saJ;atftutivo·• 4a Com
mtidcf :)ll~tar ele· ·~fOl'JD&o' 'seai -p'reJulso · •U. • eme11.;. 
4Q: ·éõm -pareaet'•coatrarto,-!tt-.· •Deêlarati-0'·:4o c&l'~ • ~
•14e1lte : acJaaD4o· ~4eneeeuarta . a -ILPDf'OTJLoio; ,. ,. pro:.: 
vldeDd& · afiM • l!e' 'lller-oaV1da-a Commtell.o' -ele :.tl"oJICJa;.· 
'Vf8to' \que .-&> m'eiiiJI&·· tevê ccmlteo'lmemo·-;-4&-.•<Daterta 
em apr.sõ e .ótA;óc!e'' acoordo 10011l'' '0"··41ue_!!fes .. .. ,eo ... 
mJie&o -~lill. ,·ele llomeaoAo ~~o··.,PrMtcleute 4&- C&IJaó 
u · . . : '·Betlra4o'' ·o" ::requertmentó "·do "Denutailo . BaWaldo· 
LocU. »&r&·'l.-que· ... ,a "eDvilldo ,. • · ·comma..ao·;· ele.'··P-oltcta: 
0' -proJeoto -·4e···ReclmeDto• ÓOm o ·ftm.:ele :recel)er 4ella 
parecisel'; ·:,s;: .• !ltacureoa;, pela orel•m. ·· do• Déput&doli 
Bal'teto campeuo. ·U ;: ·e· Y~i!L&p,: •Mr'-:COml"':ru-· 
poeta 4o Sr. PrÜiclente. 15 . DIIIC1ir&Oi · ~"eáe&iat~ 
Dhar a vo~. cJo ·Deputaclo A4Ólpho Bercamint, 115. 
Vot&Qio. c1o Snbatitattvo: : approva4o. ; .lt·.:·.>"''>ealu~""h '~ ; 
ele 'VOto elo Deputado Walter GoeUn~r e ·-outros. 'repre. 
ae'nt&Dtee ·e1Uat•tae.: 111' .. ~ Requerhíaento - ele·~4.,.taque,' 
40 ·1Deputa4o Bamp&to . Corrêa··· • . 011troe: •&Pill'O'I'~ 

_Votao&oc·:Gu:•emendu, -tu·. Rea&oolo 'flllaf/ uo·/;'. ,,.·. 
- "'. : · . . · -· ."": .. :· ~- , . . ~ .. ... -.... · : ··~ ~ "r·:'·. .:-.r.·· ··' = - =-~· .;~· = ·..), . 

·: · ·1."·o · ziio :' ~- m-&trtcuiâÍ!o ·Da ·:E.:':D. -I: . êl~· lE.:~r~it'o: 
ci · :.ez~áiumno lla'·E.COt&:illi'lta:r; ~~c ·eaíitulúia'~nl&â 
il.&-olihci;: amnlaÚa4«f' ii'o• ·termôa '.sa··eonítitu.t~·-<!il:.' · t~~.- 4ó :íliiàüt~rio' ' êla ·ouerr&"~.Ob~é- ' h r~= · 'iier~.;;· 
meiiió do': D4ii)utà4ô' Heilii' úii 'Dõâ:nrom);:·:tl5. ~--~·= ·li :
Á0 '1.-'esil!e8eni&·Çí'ô' ~:a:... . 'íiilli~ . '(r~iliJ~· · 'déf' 'ái)&r:.:· 
teíi; '4o"·nesi.ü'titcio· .ibe~o · 'lliiriDít.o·)· , · : 'lit-~ _.;:.: ... ·'·li·. ·· :A: 
·üii#~··eleitôf&l' 'é:S:!.omd4ii ·'é'iteliilÍdi' ·áo. "&lümnoa~ 

q ·;;""';\ · .;·:o. · · -·_:.-~-- ~ ·,·.·,-: ... . :~ · '! . ••. t.,, ·--·: · •-·., .:· · . ~-· -~ - ·· 
doa estabereêlmeJatos · Cle : en•tno oUlclaes . ou flacalt-
iàd~8-'peiõ Gêve6a6 ·. ;<IÍrO'jecto ':tio ;· :Depu't&d~ ·· ·:.t4ótplio' 

::::~~:~~~*?:~~~- -·~ ~IJ~~~~ir)~ ~: 
óran4é-'4õ'. siir <~àô·· do '.h epiitàdi)''·ieD&to . :eu.~· 

:;i:~~;a~~~m· ; ·i!r~,:~~~~;~::~1~1fi;~!~t...~z-
zial '. (éai~• ·4o DeP'tiiacio' :Nerõ· '«e: 'l.fâeedo''a.c) i.ltlit.Stro 
di. J'iiitlçá: i'ao Prélli4eiaie· do Titbiliia.CÊlelt(jf.ai,.'u4U · 

=~ ~~~::~*~·~; -~~··':;tt;if~~~~~~;;~;:; 
Equ&clor ·-(requerimenro elo Deputado X&vler de OU

- ~~r~f· :~Jit:Q'V.â4ó>; ·'2os. ~ !.:::.:·: 'r:> ô' --:Estabitó' ' 4oil - ~n<:~ 
_..: ': '.• I , .·.-.L. - • • : ~· : , ,._ .. . . :· • ~ -~. -:·~ .. . t.. • . , _ ,_ .,.,..._,.,1;.,.~. ·. .• . . . ·• ·.~ .... : · 
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~· : .• ~·~ clonarios PubUcoa (requerimento pua que seja. no
meada Com.J:J:ilild.o Jllapeel&l, &fim de· o elaborM", 4o 

. . . . Deputado Noguétra Penldca e outro•>.. 107 •. _.,.... _s. l) ' · 
~egré.isci, :ao Brun, do ex-Kllia.tro élÚ ~eii EX· 

· ...ter1orea-.,Dr. Ootav1o· K&Dpbetra" (requerimento de 
consratUI&o5ea .. ela. Camarao·: clo-~Deputa\So Ac'III'OIQ Tor• 
re~~ -e'· o~tros~- DIBcuraos do' Deputado Acurclo .Torres 
e· -do .. De~ut&do. Ra.ul:-Fern&lldell· •uuerindo se. · extende.. 
o';jubllO>da ca.ma.ra pelo· NCHIIIIO .de-. to4oa. oa polltlcoa 
brllllilelros:'e:dla4oa), _%07,·-...-: ,8,- Compromlllo- e·. J)OIIIe 
do Deputado .Adalberto Conêa- (Rio·_Grande do Sul), 
211. --· 1•. A ·Policia Munlcipa.l . do Dl1trlcto · Federal 
(dlRtU'IIo·.do .. Deputado Tlllera· Perlaê), .2J.l • ....,. .-U; 
O ,manJteato.-·. doa .. Partidos · BconomJ1ta. ·e ·. Demooratlco 
do. Dlatrleto~.Federal,' pecUndo•. ao. Prellldente ela· ·Repl1• 
bllca 'O . &tastamento--dali funOQ8eiJ,: do- Interventor.· do 
D!ati'1cto . .:rre4er&l~.: no·. ·IDterealle :dali :t::utul'&ll eleiQGe!J, 

• 21.7;.· a-·admlnJ~Uaç&o -ela. Pr~6ltura. - do <Da.trloto Fe· 
deral, ·no, ·perlQdo- ·(lo Govento :·ProviBOrlo, ·n&. (da.ourao 
celo~ Del)Üt&lilO~•.Tonea· B~)~-, :..... U. ·A ·adJDlnl~o 
l!o-:.Generat. Flo&-1!8 · d&··Canha'· na .ll:1tuventori&-:do ·JUo 
Grande.:-~:·SuJ. ' (documentoa·r:a,:que 110 · retere ·em, 1eu 
dlaouno o ·l>eputado-·Renato, B&rbo.&),. • Jlt·. 

··'·1 .. 0 :ievant&m~~tO' c~a. :'Seiii&Ó; êia ~ômmeinoi-sQ&o 
·.!o; .,étuÍtêD&rl~, ao·· MúniciP~· Neutro' (r'eciuft-imentõ éto 
:óeput&4o· Koa&l't X..CO e outrc•; approvado). · 2&:1.' · O 
l61'ai:r.tamento· das . S~e.. por motivo._ de ~011.10. ou 
4e'pew."éom quÍIIqu"er numeró ou''eõiií.'nüDlei:ó' íeP.I· 

. ~~~~o .... ~~·.,~ep~~o .~lo ... &cidrt,i,."reçoR& 4o 
!Jr. P~nte),. ,268. , O ._Besf,men.to. n~erno da. C..-:
~-~ zfi~~~. : .· .. ~ --~ ·: .- ~~'-~ :. ·-·-~, ~,-~· - .. · __ .· · . · : :-·· · .• · · ! 

v~::~·_,:.~-:-'?~.-~. _.':~ . .';;:·::-~:./~~-. ~~ .. : ... ::; ... ~ .. ' ... .-~. aos 
· · ·1 •. :Bêquerimento' ·4e ·u""ncla: do 'Deput&do-·ÃdOI· 

pho''Bern.m!Dio'-'pa~ tmmec11Ata:•dbculll.o ·e· votq&o 
do .profecto · q-;_-e ·exte:u!e ·aot~··eatuda.ntes o albltamento 
~.-v .. :D. ·4.;- aio • .;;.;. ~~·.A torma 4e esco!lia 4u 
ComiDJ~.. (resposta. do ' Deputad:o .. ftbto . Elo4:6· a_: u~ 
sumento do'Deputa4o' Pe«z.o·:Baobe)•·BlG~- - ~-a.··Po· 
litJCa elo Piãuh:r-' '(dt.cuno 'do ·• Deputado- Huso Napo
leiO);• :u!; . ..;.;.. "• A· quailflcaç&õ e:a:-oftlda.-:extead!d"' 
aoa··.:ellt'ildante•: . (requerbaêntO . ·do DeputadO · Molpho 
:Bllr,ramllí1 p'ar& ··IÍer 'no:ID.ead&• Coliimlisdo: Aar' dl'.•p.;.. 
recer-''IJObÍ'é: o· ·projecto};·: &pPI'OVallo'.' N'omeaclo· 4á 
CommlldO• .·:Requérlm~lito '-'4e ursenca..·· Farecer_ «a 
coiiuàl..ao:. sobre o projeCto~ ''NILo votao&o ·do reque
rimento,· por· ·falta. -de ··Dumero~· ·,SuspeJUI&o '""e·''~ier• 
túra (la. Senlo;'81t. ·- IJ;·'À ' ÓODitruCçlc)··de·~ÜDr'-vt.-
4uctoi·Hsando ·o ·bairro de·1ao Chrt.tovlo ao «e '.Bn":. 
geuo ·VelhO'· '(carta do Dtrector 4a .'m:· P. Central ·4o 
·BI'&IIU, a prGpollto de outra. 4&. -Sociedade doa 'Aml· 
gÍ)a .·de-- Alberto··:Torreli, ao . Deputa4o :'A4oJpho·- Berg&;. 
~ lida por· s.: Exclli.·.:- ··-Dfllcuno e •·4oíniDiemo'j;,·ut: 
·~: kvlSoo «lo- ar. .. :Preaident8; . ~·que-·: .... J~ea. à-'-~ 
marà;reieberl. n.·seu&O aeplate, bicU~.l!e.:srupoa 

·4f.";ia•<Deputa.doe·:para' a 'coi:aetltui~ ·d&IJ'.commJeeGea 
-permanentes, ·339. -- · · :-' ·· - · >' : · -'· 
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.. .. - -:.~:.·· ·: .,;õ• .. -:t: · ~ .• :-:- . : .. -.·..c~ .-_,--:;: · T~ ~ ; -..:·:~~:r . t.-.- ~·.:-.. ~ ·· ·:·.:;;· · .. ::J Pap.' . 

~;;;~~~-.~:. ·x::~:· .. ,.;;;~··;:~~~~~.: ·. f :~~:~~1~?',· '. ~::~:~::t~~ au 
· 1·~: :PtO~~ do·:~tó e ·l&vOl'il• - 4': -~·-.osc. 

a:: Sôct~e 'P~~tnl'!Cánl\Mr«Ji·•::.cU;. ·Llmlta.da· .;(tllfor
~eis .. •ao;Kthlltilrió'~ ~);• :a•s; _... •~- ·PolltJca. 
dócPl&uhy ·(Dliltnlrio'-' ® uDeputido: "Huso-· 'Napo1el0);· 
au ;:\._! ···-O.Üfll1l408'·:~los--.par&-:,cJ J)881ltlleato 
totál< t2U<>r6él1lilf~ea~;'mf1Jtares :u .. caplt&t : JI'e4era1<.4n~ 
r&nte ... , RWt-ol~::co~tuClonalista:d!e ··.s&o· :~ul~ 
eJD·•:t9't2 ·· €Nq~mmêntb:•.:4e .:Ufto~lill ;4o "~eputaaó 
llfcisart utto), '.'t••;; .. ;.;..; • .-•Ac offJo••U••iio···da· -GllU'4á 
Noictarna:·:e .fa ~tnllliterenclà 4o:,A~&:" 'patrlmoJdo• ::pR&•·Ii: 
PnMtu~& :do •·Dtlltrfcto .. ll'ed•i&l :. (HQuertmento• ~4e: m• 
fórmaQileiS'.du.- Deputa.dõ• .. Tbf~r'IILPert.••e :AdOlpho Uer·· 
C&lhlill.)i a.ft;:: -4 II<•"A COIDJilllliJI.o.lJI&Í'S' ·reiJI'enntál'- . & 

eâinarà: 'aü..chomenaceilit~u Preâdenta-.. da::.RepubUca · 
do·,~·Uricua.'Y'. Dr ~ ·· : G&biiel, :, .~tra · :(reqúulmento ,; cJo• 
Deputado .~er .de Ollvelra);>" ll'h· -:.e.·!A -altttaç&o . , 
fiD&Deell* ·Jda,,l'nf.atara.: 4o-·Diflrlc:to ··J'ecUJral·"(~ 
do:Deplltad.o,·AdolpbcJ_. ~;,:em ·rupom ;.a 'Depu·_. 
tado A.maraF 'Pelmto'),t:!lft; "_:.;r •'-'ÃCCII1úto 110ftddó 
pe!~ Conde· . Pere1ra · C&I'Delro (pedido elo De»ut&do · · 
Kosart ·Laco ,para· que ·uma·ooiDIIl1aao d~t'\res'1)epul.: " '' '"" ' 

~~=-,;cÍ~~~lti~:~~r~~:o~~~~·di.;llló::: · 
~~~~?~~.~~11·; ':~. ··. :~ ~-. : ;; :·~. :. ·~ ·-~~,~' ;: ·~,~ - -~-~·~ .. ~~~:~- ~·~'H;.~·:.~ ~~~~--~;_~ .:: ~·-~· -; .. <= 

~-~. ''~.:?.:.~~,.~ ,; ;~~~~:: :!r/t~·:::::-~/~.~ ·;x.:y:;~;·~· ~:.-:·:: an 
· ··• t'.' . ProJect0'.: 4o;'DeiiRt&~- :B\í'à-0 :ftii.pàldojé • óití-oit. 
Pózidcr em:· C!fáijonlbnt4«4'à'"'o ,'br~ ! :, Á.lvUo' ., ~ri~ ·cie· 
.Allnel4a para pro~~ecutr em puqulau aobre:"a. ·.em 

··· '-' ~ do . . ~~çer, 37~ •. -:- 2 •. ProJecto _do: DePctu~gt'~~rç!el,": ' .~ 
Torres : e outros, replando o servlQo e conatnacç&o . 
ei.CQIUiervaç&p .ele .estra4u,·.4e r.oc!ase.m ,_f~~ ,su. 
a~oPro:leoto ,do< ' ~~o DNef.O. ~- ;:~~ --:~-~ -'".!~· 
alllorisaDdo o contracto .do ... .e~lll<>.:-4• ,n~vep~ ..• no'-
riOIJ ~aamtiM: e :.Aracu&Y~ u&.: ~ -. .. : o_, ~~\\AAl~-'01': 

. fndo: JlfÜt·.:.Coad••;,Fellftllra.\C&ru.eb:o.],~~~u~11 do 
De))u.taclo- ~...be1&~4o.;- ,JiarlD-Ao'l. d~'' ·~!~IHI:: 4_~ffiP.~:. 
llh!'4o '~-'; II'Q!';.,:Jnc~eDda,,.,.,a, .,?9Pm~''!'.~~-' ~~~ 
pela,;Mua)oroo&16<,.-,.-r '.:.;,D.. ,..aQu~nto. ~~:-_pro~~-
801'!!• :con trut84os; dobCQU.~Irl9~ E~ .. ~,<r~~~~~~euto 
d.e.;blfC11'1Il&QOU :<~c.llQU~.l ,P.&JI!O;·El~~! ~7,1! ,., _"!; · ~! 
Se tàça811:1dD. ~-~e: ~~o.- .eaa. per.cen~~ 
tle r;p.Ultui cobndaal , .na.:·,CIII!l~ . . ll'e4eral, receberam.. · 
111~mo. ,, l!lepo~:-4& .R~qlu.~,,·,:d,e ., l~~õ •. , cÍots . . ;dei;le.,, 
1,00t:®OIOQO,; "'~~: · .uJI:l• ·:-.~&:: ;~:j:Z •. C!.OO,:OOOI ,; (roq~~~!-: 
-.nt~:4e ,.\ato~eá .J2p .l?~~ tia.do_ t1!fpz_ar:t,~9. ), ~'Z6 .,. 
'r- ~-9 ·iU'Oiecto.; ·.POI1.4o, ·. em,·,4!iiP.On1l)~lk~.ade ,q •:D.~!; .Alvaro 
P,orlQ ~,de: .A,lJ:Qelda,, !P&l'&f :JPI'OI\elrtill'.;: e~ ... •U&,I ' . p"qal.sa!! 

. ~:f~ &. :.c~,:;d9 _ :CIUlC&r ·, f' (J\\stu;_tcaç,&o,~ P.~ De».~-~ 
.B:.o-c: ~·),..;A%~,..,:~~- :~ ~~nç~. ,·~c ..P,artJdo 
~l~at&:.l,";rple~~o .Ag . ~~·,ll!laa-::; p~l~ .~P~~(, 
.J.o!lo .,Yl~).. ~78,., ;-:-·, • · ...,.,alt;qM&o :Sm'l~e&: .cl!>~r-. :rn,. · 
-~I!V<!Jiot~e,I;:,Cl.eP.ol~ 4e,, ~~ei_t_c~ -;.~ .~..a:de.~~~.:~. :~.P-~~ 

· .bJI~~te .• ,a r~On!t,l~!vJ.o:; (~\WIQ:,,j!o .,Dep11~9 
Adolpho Bersa.mlnl, ISO. · ... ·. :· . ., .... .. ,. 
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· '1 .' A': pH•lo doe · ôjierartoe prei1dentes cios ·-sy-iicit..-· 
oatõi '.UetaÜurtrleoa' ' ·e doi' Calde.lrelrOII de · Ferro t!e 
Nlctheroy (resiioetá. . do Klnlsterlci dó Trabalho áo re-' 
querJÍJientÓ ae. lÍto~õeê' ' fib' .. Depatàdo''lolto ·vltaea);· 
ut: · ..:.:. :1: ·.i.: iltu&ÇI.O' tll:aáne'tiil-à ·da Préfettui'a. do · ma-' 
trl~to' ' ió~ei''t ·creiiPoetâ:' 'il'o · Inter-Ventor dÓ Dtetr1cto 
ao . réqii~tment~ c!e' :fnionu~ell do Deptita.dó Amaral 
P~f~oto);· asa·. :..:"a·. À prorosi..cxo 4~· ·a~~ametlto eZ
eftleiÔ DO DÍÍtrleÍÔ ll'edeE-aJ: at& 6.' -iesPerà:· do proilmo· 
Plfilt_o (lndl~.o · 4o Dep~tdo.: Valil:o de· Tot~do ê ou
tro•>· Ulí, ~· _4'; ProJecto ·do Depüt&do Vuco de •to· 
ledÔ 'e ov.trói: impe«in4o a '4'Íapenil& 'ile opetar!os.- senf 
cau.a · q_ue a ·Ju1Uf1qae, . e . . iletei'mlilan4o Uic!emnbní;llo 
âoli· '!lilé iorem 41'.Pen.&4oa·"silaev'14&1Dênt8. aee. ;.;.;.. s. ' 
~ó1ittca. · Ció · :mata<to ' ilê lia dei. · orouo · (eXI)uc&OAO o.1o 
Dêpútâêf~ .Tolo ' Vlii:aabO&IIÍ), · 118. - e. O · auponto· 
4~· -V'eilciliií~1Hôi: 'f. m&ctiittatur&' doá Est&dn em vt.r-· 
tucle' de~~ dlapoilttivO'' coniitttiioion&l' (leltúra . de decreto 
e · ilia18' ~()ài'mielitoli ·;sa · 'In'i'eiVentoda de ltlnaí Geraas, · 
»eio' · D'epútaG- ":arowt r.&co>·;-- .ct3 ,- .-. ··~: · :earta: ct.:í' 
enceDhet.ro chefe da. flscaUu.o&o dos holl)ltaéÍI c!&. ·As·· 
allteDola Kunlolpal, llda pelo Deputado Amaral Pei
xoto, 410; - 8. Appello ·do· Sr. Prei'fd'énte 'iió,J''srs: ·•·· '' 
Déjnitaé!o1, attm de clàiem:·numn'o' pua ·:a· votacl'l ela 
Ori!ein ·do' 4la. ·ul!··· • _.,, · · , ..• . 

. ,_, l; 'Nto JiubUea.ÇI.o de retatorlo aobre a: ·prop~. 

4ó'·é&fe brasllelro' na.-~m.t&do• -t11lldoa & ·,A·. · ·cJo Norte. 
(req:uerlmento · · «e·· ·lafOnslaoG•• · dO' n.pu<ado-' -lllosar:t 
Llll&'o):'4Jf''· ;o.:..;:s; ~Sobre a ::readmiiBI.o- ·de. 'fuacclonarloa
nlioziiJ!Íia4ft\!• áO'- 11Dhifterio· · .da: ··VJ.aolo · bene1ilclado•· 

• nio · ~ret6· a.·· an:aut8ua-, '(requel'lmmto· .4e- ·· i~orma
~···dd· óepiltll4o·=:A.4olpho 'Bei'S'&DlilllK n• .·: - :a. A: 
periii&Denol&'' doa' ·lnt~~~"Ventores··dOIJ' 'Eetacl611 ·4epols 4&1 
Pt'Omu~ ·'d& ·constttutg&G- ·e ·a CI&Ddld&tar& ··4o Ge ... 
nera'l' ::taUl'O· Boclrê' · ao-· 10verno do·• '.Par• ·.(411C!ul'IIO e 
lBI.tara•···deo maJilfesto;: •·-pelO' I·Deput&ilO<• ·Le&IIOro· Pl•· 
DWI'ro-)',• ·'1'15 ~·· ...:...;; "'·' .A: cobranga ·de' -trl'butoll·· quer rrra-
1"em•cta"perturbem··une .. olroúl~ de ben-. ; peílaou'• · 
?eldculol ·'quê' Olt transportarem (re\qaerbl1ento:, de:·tn• 
f~- -ao DeJ)Útado · ·'l'htera, Pen.ê);· no. - ,,. , · 
.Ai''-'{rGmmtsdo • •l!:e1)eclal -']Jiar&"· trat.r·: 4a1 . reform&'-·d() 
Cod~· Eleltor&l! de' acicorclo·:eom ·a ·lle~em elo· Go
vérno· . · Ereelamact-o . dô· Depüta4o l!rlozart · Lago), 0431.-~ 
-'- ' I ~"Provtdnrclu ., afim· 'de ' :·que· . 11eja · ae•enra4o, .. ao· 
ex-Sell&4ór; '.Tolf AüS'iiJto: ·e · a · aeua. eorrel!.cton&rlos · ~t 
d!Hfto ' de ttueNIU ' Jn'OJ:Ias&nlf& poUtlca:, em-laeu.'EIIt&do,· 
o ··Rfo., Glande i•do ·:Norte -(J'eQUerl~nt& 'él..-• ·DepQtacJois 
.A:eurc1o · Torres• -e ; Molpbo -~nl); · ui. ;.......: "1' • . Nlo 
votaõ&o da Ordem elo: ctta,' por·falta· ·cle ·nllftlero: Ordem 
do ' ,..na para: a •:·Sesdo .:.eeplnte·; ·41f:, -... · • 

v~!: ~~~~( : 47~;., - ~~·;.-. .~ : .: .. ·~;~·~·~~ .. <~.": . :- .-~~- :~:~. <~. ·; ; ~-~~:; ~ .'. ·~~ 4.·~.. ..sa 
· ·:: 1. 'Â·''II'llltk- ao ··,sruu ··do,·Prestdente ·dil ·RepubUe& 
Orteirtâl do• unuruay-, Dr•I GabrtliF T~ •(eau~ do 
Deputado :A.scanlo· Tublno'), ·4-n,.,.·- z · . O .InterveJltor 
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..... 
. ··~-::;.~~~r ~ ; .. · · .. i,-

. ; . "•;, 

.' .. ·.'. ·i(a~·.Barata J:IO Par4 e a Càn4fõlatUfa·~O- <Jenftal·;~->~<! t 
· ·-· · ' í.S:arid!odiê ·ao pV-_erno· 4o,,.l!:~ .. (dlae\u'IO do ~pu- ·· 

táci~ · :Cle.Dtel\uúo.~í.s&;;ba-.' : em . · re•:Po•ia.· · -~, ·: :Oêpubulo 
~'Ddt:é>.: Pl~beJfó>~. ,,(,'';i;,:-~· j~Oii2~~Á~~ ~->;·~~~--
llr'l!ltJJtal:', a c~ no denmbarque :do· P:nll14erate' 4o 

· ~f:~·~~iu~~~é~T~~-.~!=;:;i~~!;{ 
de .euino -•eCJUJdartQ, e dlae~ao. pelo Dep:utado Wal;; 
.,_e..,..-a,; ":rá.iél.ó, .. 444.. -~ ~ 1 .-·'o" .f.i,queriínant~· · ao·• :Dêpâ.:: 
tà40a, .4.oumló. Torrea:·e'· idoíp&ó·~ &rCà,mrliJ· aobrê _,_. 
piQVI4enefU .. aí~4e PQ41~ :o e:i;~âe-:.4ô~ · ~.- i.uiPit'ó: 
tãaisr --~~_ .. _.Po~l~ -~ ,•eu E•tâd~; ·447,. +: ~~ . 
..,_ Pl'oJoc.rto. .e 411Õlll'llo,. do Deputa4o ·xuso · N&poJe&; 
~~~e18Cé~~~ Q-.e .. éi .. iro.y~o . 4oa __ ;B·~~~ &i~; caüe;: a& 
proCed& ú elelçGe•. detezoml.ll&Clu. pela· _CODitltGI~, 
·~& ~~~- »ei~· ~-·Si~~~~~ #•:_r,~~~~·~o• .•:Trl~~~; · 
11&81 de . .TUIUg&; 44~. -;. 'Z. A ~ll.I~IJCQI.ci 4e l!Oçl~ 
e)ie etióolu DO, J)Iatricto_ll'_e~ e',a 'ac1miDIIti~' à& 
l'reíet~ .<4iloúno 4o :Iiepub4o :.\4o~pilô' .Iiêi-Pmiá•1~ 
~~~ :-:" ~--: •• ~-- elo._~~-P#i:.• )1·~~.10 ·•eiú.~~t:e, -~-~•: 
•.,. Docllalell:to & que H refere. o' Dtlputa4o · ·.uolpbo 
~~ÍDt,.,r;,:! .. •' .--. ' ·-: . - ··:~ ...... . : -:· ·, · ... ; --: 

'\"~: -~..ezta~· ;·-...a : • • ~~. • • ~.'; ~:. ~·~·; ~· ... ·~ ~"".;: • .·~ ~ ·.~. • '• • ~ ·;. • ~·:·,r 411 
..... .. ~ 'J, · .... ~ ..... ',. ... . ~.·. •. • ! .· .. · ·· :·J ' . · ' ... :. :. ··~ ~ 

·:. 1. A dec!ar&glo .d• -~-•em, . .tfelto~. ·I!Qbr~ o.~· . ..,-ut4--. 
mente, de aeu · ouso•, de fuêc!OD&rl!)• "4&. ~\;ria 
4& C&Daar& (raquertmeDto' 4e applauo &Ó · PrHideDt.e 
..U.tênJ!o carto• · por . Mu · aoto; ~JelóiÍ>nép'lltUiüi' No.-; • · "'' ·.
cuefnoPeuJ4o e xo:rU. >bl~). 4.n •.. ~_s. , ó,nao n 
tol'DÂJo .Uectl-n. aDtU de 11:;~1e . Delembl'o..,a ,cinJ!~ 
de L41JiloJDa.c cana; OQ .'OUUQ. tltlll~" (1!141~,_40,~. 
tado• Kosart Lqo); -411,'·.-,&. A- Sl~l~ d~ -4"". 
t.enentorea , ·e· aua. ~ 1Mlrm&nena1a. ,ao_ KOV81'll0_., 4.,,_1!14!~. 
~(~.do,-l)e»ata40· .J' •.. .r.-;,........,). ........ .--.• 
·~ A~ IIJ'OP&nltda' · IH)llUoa elo -U•tkaadol', Jnt: AU~ 
e= aeu · Ellta4o: (41101U'10 4o,. Depu~o-. SamMto .. Cor~ 
rea· e tele8ramma. do· ex-Se~OI' .Jolt -4UC'aftO), _4q,: 
- ... A~-~1101a 4o• - IA~entore~ doa Bltadoa 
depoll·· ·•promulpolo_; 4a •CoJlltltuiQ&o o & r.cluul14a.
t1ZJ'a:4o Oeunl':LalD'O·~I.aO KOV.'l'o c1o ·Parj,_ (.U.., 
CUNO:>c!C>":0.1illltad0 L~Mludro ' Phalwlro, em.-~ta·.IW 
Deputado~:ClemeDtiDO Llabh), , .. 7D·,:- ~- e.; COIJ'UI\.111&0 

pua recebiiJ' ~:t:Pral4eate ~:o.br1el .-Terra. 44'1 • ..... com.
DÚJII&o, ·de-~ reforma ..,, Co41s0 ·JIIleltora.l (roquerlmell• 
toa· de: urceDC1a··~4o• .I>eputad:i• WaUl6DI&r llotta •· 
RaUl Pei'Dal1Clet; a~n~rovadol)," 47'S. -:to: VotaQ~o .. do 
requerimento, ·c1o ,Deputa4o .Nopetra., PeDido e · ouud 
pedkldo . ., ..-· ,JlOmeaol-0 .' 4& CO=alado de ltolorma.: c1o • 

· C •'· Slettonl, · 471 ... - a • .A· .nlDiePaQio, 4e ;f~Docto~aa
rlol.-4&: ;Secretar!&: ela. camara. atUtl4oa- de~ H1UI' cuwo• 
<ooncratulaQI:O· do"J)eputa4o Xoilart X..O)., ua •.. :·~ •• 

. Beqaerimuto 4o Deputado. ~~Ira dcC:Soua ped1!t4o 
a · pabllêaol-o c1e .u.cnzrao llo l)eputa4o ... P&Uio ..ll'ilho 

.• ~. . . em~ hcimenacem que lhe pre~Jtar&m 'ornall•ta. . e. h o~ . . ' . 
- · ·::: ·7 ·meD&..:d.é~ leirM.-~11.: ...;..· to. Inlclo .· de"lJG'mai;'ê--'~' "IZ" 

eleloJo ~ -do• ; 3•- e- , 4•- -Supplentea-, · de:. Secntarlo, '. 111.0 · 
realla!-4&,!' ·-t'llk . .-.J• :U; -Villta.-·d.o ·. PruideDt& Gabriel 
'rem.··:· & , (:a.ma.rà: Palavras «o : Br .-· · Pre.lde:~~te- :ADtoDio · 
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_.-~-~'"1::1 . _,. ..._. 
Cvlo .. 48o;· 1\t.enrsos 4os DeputadDl! Raul Ferp.an4ea. 
"~el'~ · 4&~ ~.orla. .. •8.1: , 8aJnpalo Conêa.. ~~~er". da 
mblorla, ,488;.; ·~ealdente Gabriel Terra, .f81i; ~m.~o 
:J'1Uin .. .T~6.4e. ~ •• 488. - l:t., o aU•tamento·elel
toral.~~ ~ · ~te1111lvo a~• , · .eàtuctante. .. (~uerl~ 
meuto -de- .. urceucla. do Deputado. Adolpho. BeitramlDl .e 
outro•, llal'&·,,lmmedlata dl8c~lo. e ... votac~o;, .a,ppro-. 
va4o), .411, .-.·,1S. Chamada. para. .,el&~ cJ.oal"•.e oi• 
Suppleatea . de ~eta.rlo, 11lo real1saG.a .. Por falta. de 
numero,;,,n,,.,_ i.4 •. . Or4eJJL elo. dla.·Pata. a . s.na.o. :H~ 
!r'llDte. -·U. DoetQ:Qento a .que •• re~ ·o Deputado 

. :r .... :r. Seabt'&.· .• ., ,.,~ .. . ~ 

~el~. ~· ~·· .• •••• , ~· ••••••••• •.• • ••••• , ••••••.• ·.,. -495 
' ..... . , . 

. ·c~• ~je~o-.·do ,Deptad.o Bll:Y SantJ&co· JMtltulndo 
CC),mm&•s&o• ele. a&J.arJo miJilmo. 481i •.. -,..S. l!Onopollo 
4& ea.boLaeeDt; a Xariuha. Kercute e. .o LJord· BmUeko 
(4110'111'10 do Deput&cl.o Kátt& Kacll&cto), &oo. - B. 
Reqal•lgatl mUltue• e aea p....,uento ... CJlJSeUl'IIO c!o ., ... 
Diput114o PUDfo 'l!oartllho), 60S. - 4. Para· ~tue a.' 
C&U4l4&tos .~ ca.ue eno111trem ,e::mme de .hablllt&o&o no 
a• uzao Silo , aeJam oz,i-llradoa ao our10 cOJllplementu. 
Ulqll&llto eue l:l.lo ae tonaar e:delvel doa que termt.: 
ni!JQ. o ClUftO .fundamental (4Jl1Cuno do,.Députado He*l-· 
rlqae Dodlworth e requerluieDto doa. eetuiS&ntCia, ID&lo-
r• •!• _11 ·auo.w ~ xtnl.tro dt. .. Bdue&Qio), 511·. ~,a_ •. 
ApptUo. ~o .sr ... , l~uaideDte ao•,. ,8Jo• •. :Deputalllol_ .~ •• 
4e que DAo ,ae retlreJD .dó .e4UlcJo da (:amara e , 4!em 
Jnlmeró ')Iara .... · votaoaéa. 11'1'. ~. e. A ratorinl\ ·.so: 
Co4lso l!lleStonl. (~no de> Deputa4o .Á.4olpho Ber-. 
!PmiDI),,. P841Jullo- t. Comml-.10 .. tenlla em ,elpeclal 
"Yiate. OI .. PGhtol..l'el&ttYoa,,•.·factU4a4e 4o .&lllltama~ 
eleitoral), ,117 •. . -.f. o D&o oompueol:aaento ele De11u-. 
talo• .. ~ aame~: bute.nte. Pa&-e.. ui v0tqGU~ ordem do. 

·tU& para •• ae.&o ··~te. 511_. 

"'-"-... , ........ ·.-.lo ~ ~ • t ., .. ,. • • ~ • •·• • ,.· • .,·, • a •"' •·• ••• •-• ti • •; .... 

1. ·O= .U.tameaw eleitoral .Jl~t .J)Ietdcto JI'Odenn 
(reol~··clo Deputado Mosart Laco),: &U. -.:a. A. 
&aaeacJ&. do Deputa4o Go4ofre4o Vt&Jula. · SU, - .a. 
Poltt1c&· 6a D&hJ& (411cUrlo- do--Deputado Bolllero .. PJ'• 
J'd),. 121~ .... ~. ,pr..ao tle srfvtatu em.:.Santo• (tele .. 
~- 4& 1Jal&o. ·Beaetlcet• doa· BmJWe!rll4oa. 4e 
Hotela ele· s..ato..· e pro tu to,' do Deput.dlo .VUcO de 
'l'oledo),· 111. _,. ••. ~vow-• de· petl&t': ·pelo: f&Ueclmento 
do es:-Preaklente 4o CearA.: DeHmbarp;dol" . Joa6" HÓ
ftrlr& .da ftocba : ("eQUerimeDtO 40 DeputadO· .PoQtea 
Vle~ e· ouuu; .approvado). ·114 •. ..- •· 0·-Bio· ·lJ&a'a~ 
11141lto 46 •P&tlfl~ &011 f:WlooloD&rioe. QUe aUUla• 
J'aDl OI irabalhoi- do ·Jilelto .de ·I ·de )lato ·46 UU~ 6315: 
que provJdeaciU for&m to~ ...... protecer a ,;td& 
elo JonaU.ta Be'l'll;io 'de Gouvta, 5U (l'8Cl'llerlmeatoa :4e 
JDfonaq6n· .41> Deputado' .llosart Lq-o). - ·• A ap-

. pl~.~d&l ·4Jçoüoete• lear- que. nsem · &- penk- 4e 
cara-o,._. 'Uc!GDÇ&a e o deilleouto-:por. taltu .4o:fa!leda~ 
:Mli1111S0 p11bllco aoa DeputadK. que··nlo derelll·aamero 
para u vo~e• (Jndt~ elo :DepuUdo MoDrt r...o>. 
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- :.: - -·,,, "':• ."_ . ,,.__ '• - -- --· )'::';.: ·~i~.~~~ .: ~i.~;. 

)~~~ -- - - -~ ;;- -P.ac-~ -
~ • ~>.:.;.p~~n:~r(~· .... ··~ lJ!;!~ .. ~-.- > f:--~~ .-~~·f · t ' } ~r- t,-,. . o;; ~, • ,.._ .. r.i.·-· . -~- -:~~ ·.,_. ---<·· :: _.-._!-; ::- ~) · 

·_. va'e. c-::.!:.~r;;·.vot~o do· •projeet()< :que'~ten~e'· aoa•:áhi~" 
· ~t!i4"' -~etêéiiíi.éátôa ' ê!e- ·eiiwtíl0>~6l'fiéltl.ea -ou·-ot•'
: ttC!áli2lll4óiJ_"ád ciuallft~o- -d~j-._ fá.JiproTIIdo •' (zi: -
~)'; Sst'J =~·s~votaO&o· ·cJo • Pl'óflie~'pêftido··em :ctrê..
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16a Sessão, em 8 de Agosto de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente e Christovão 
Barcellos, Vice~Presidente 

1 

A's H horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Luiz Sucupira, Vieira MaL'QUes, Mario 
Chermont, Lin-o Machado, Costa Fernandes, Ado!pho Soar·es, 
Godofredo Vianna, Waldema.r Falcão, Ponte:; Vieira, Ker-

'ginaldo Cavalcanti, !renêo Joffíly, Arruda Fu.lcão, Arnaldo 
Bastos, Simões Barbosa, Deodato Maia, Homero Pires, Jones 
Rocha, Henrique Dodsworth, Sampaio Corr·~a, Olegario Ma
rianno, Adolpho Bergamini, João Gki;r:narã.es, Prado Kelly, 
Raul Fernandes, Acurcio Torres, Bua't"qtle N:J.zareth, l\lanoel 
Reis, Francisco Marcondes, Mello Francv, José Braz, Augusto 
Viégas, Matta Machad0, Clemente Medrl..lo, Furtado de Me
nezes, Daniel de Carvalho, Anthero Botelho, .José Christiano, 
Moraes Andrade, Cíncinato Braga, Laee!'da Werneck, Nero 
de Macedo, Frederico Wolfenbuttel, João 8implicio, Renato 
.Barbosa, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Minuu.no de Moura, 
Alberto Díniz, Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Walllc
mar Reikdal, Sebastião de Oliveira, Edwal([ Possolo, Edmar 
Carvalho; Walter Gosling, Pedro Rache, Euvaldo Lcdí, Mario 
•Ramos, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelatc!o l\Iarinho e 
Thiers Perissé (63) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimenf.o de 63 Srs. Deputados. 

E~tá aberta a sessão. 

O Sr. Vieira Marques (Servindo de 2° Secretario) pro
eco<:> á l~itura da acta da sessão antecedente, a qual é, sem 
obs~rvaç;i):.>~, npprovada. 

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

O Sr. Luiz Sucul)ira (Servindo de 1" Secretario) de
clat·a que não ha Expediente a ser lido. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Adolpho Ber
gamini, primeiro orador inscripto. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente. a crí
tica feita aos desmandos que imperam na administração do 
Distrícto trouxe-me á tribuna, em virtude de discurso pro
ferido nesta Casa pelo nobre leader da bancada autonomís-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 07/1012015 15:37. Página 6 Oe46 

ta, Sr. Deputado Amaral Peixoto, que se esforca, com tena
cidade louvavel, por defender o !ndefensavel, sabido que. 
a despeito dos recursos de que S. Ex. se soccorre, cada vez 
mais se vae tornando co:npromettida a situação administra
tiva da municipalidade. 

H ontem, Sr. Presidente, ouvimos a oração do illustre 
Deputado, a qual aind~ não está transcripta no "Diario da 
Camara dos Deputad<ls"; mas, acredito que, a E'sf.as horas, 
consoantes os precedentes, esteja . sendo composta nas offi
cínas dos jornaes da tarde para, como materia paga, se!' 
dada á divulgação. 

Como viu a Camara, o digno lew!cr rzutonomista, Sr. 
Amaral Pei~o, quanto á situação financeirn, chegou á 
wnclusão de que houyera, no exercício de Hl33, um dcticit 
superior o. 50 mil contos, se me não falha a memoria - e 
não poso recorrer aos algarismos, pela razão exposta, qual 
a de ainda não haver sido -publicado o discurso de S. Ex. -
deficit que S. Ex. metamorphoseou num saldo philosopbi
co de .20 e tantos mil contos. 

Irrefut..avel, porém, é que, no exercício de 1933, faltou 
dinheiro para se J)agar a despesa excedente de 50 mil con
tos, resalvada qualquer imprecisão. Seria curial, portan
to, mesmo dentro dos dados ~onstantes do discurso do illus
tre Deputado e em face dos elementares conhecimentos da . 
sciencia de administração, a compressão de despesas, a re
duccão dos gastos, maximé dos dispendios superfluo~ e des
necessarios. Tal, entretanto, não aconteceu. 

Para o exercício de 1934, as despesas eram augmen
tadas, e veja bem V. Ex., Sr. Presidente, lla ampliação dos 
quadros; com o objectivo exclusivo de se crearem novos lo
~ares, nos quaes püdessem ser contemp1ado5 os qu~ tivessem 
o bafejo de uma das tres "entourages" do Sr. Dr. Pedro 
Ernesto, "entourages" que são: a intima ou familiar, a po
lítica e a funccional. Repete-se, com insistencia verdadei
ramente irritante, que as reformas foram aconselhadas pe
las necessidades crescentes da população da. Capital da Re
publica. 

O SR. HENRlOUE DonswoRTH - Essas reformas só vi
sam os altos cargos na hierarchia do funccionalismo, de vez 
que os servidores de caracter inferior nunca foram bene
ficiados. 

O SR. ADOLPHO BERGA.'l\IINI - Essa affirmação dos 
defensores do Interventor não é, absolutamente, verdadeira. 

OS R. HENRIQUE Doosw oaTR - Só falta dizer, em breve, 
que a situação financeira da Prefeitura é de tal modo pro
missora que ainda vae emprestar algum dinheiro ao Go
verno Federal. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Tomemos, ao relan
ce, a reforma - e melhor diria as reformas - da Assisten
cia Municipal. 

Sr. Presidente, a Assistencia Municipal teve a sua 
época, quando foi inaugurada . Realmente, vinha acudir aos 
uecessitados; mas, progressivamente, o~ factos e observa
ções demonstraram que o problema deveria resolver-se })ela 
creação de hospitaes. Os simples postos de assistencia não 
são aconselhados. 

O SR. HENRIQUE DooswoaTR - Vi officios de funccio
narios nomeados e, na mesma data. mandados ficar á dis
J?Osicão do posto eleitoral da Prefeitura. 
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O SR. ADOLPHO BERGAl\HNI - Isso é frequente. 
O SR. HENRIQUE DoDSWORTH - Vi esses officios e de 

alguns, aliás, tenho copias. . 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sr. Presidente, per

gunto, áquelles que querem insistir na affirmação de que 
tal reforma objectiva melhorar o servil)J: qual o })lano or
ganisado com a audiencia de technicos, com o auxilio de 
estatísticas, tendo em vista, ainda, as possibilidades finan
ceiras da Prefeitura? Qual o plano elaborado que devesse 
ser seguido na reforma desses serviços? 

Não houve um só. Mesmo no proj ecto enviado, para 
effeitos de uso externo, ao Conselho Consultivo, ornament'J 
que a Revolução de 30 inventou com determinada finali
dade, que a pratica demonstrou não foi attingida - mesmo 
nesse projecto, nada se encontra que indique ter nortea
do a acção do administrador proposito mais alto, mais ale
vantado. Ao contrario, tudo demonstrou - como a realida
de veio confirmar - que os objectivos unicos eram os de 
attender á clientela eleitoral. 

Bastaria, Sr. Presidente, verem-se os contemplados. 
Nós, que lidamos no Districto Federal, pela simples lei
tura dos nomes, podemos dizer a origem da nomeação . 
llor que não precedeu á investidura a exigencia, sempre sa
lutar, da selecção por via de concurso '! 

Posso asseverar a V. Ex., Sr. Presidente, que, ainda 
neste momento, os cirurgiões mais capazes da Assistencia 
1\·lunicipal são os que para alli entraram dando a demonstra
ção cabal e categorica de sua capacidade. 

No proprio funccionalismo, em geral, úe~de as admi
nistrações dos Srs. Alaor Prata e Prado Junior, se'm in
terrupção, o criterio da selecção, por meio do concurso, vi
nha sendo observado com resultados apreciaveis para os 
homens de valor real e para a administração publica. 

Gestões anteriores a essas, e que não observaram tal 
exigencia administrativa e legal, só raramente, trouxeram 
elementos capazes. Os referido cidadãos, ao passarem pela 
Prefeitura, entenderam de rigidamente fazer respeitar o 
preceito de lei. 

Pois bem: na administração actual o concurso foi in
teiramente relegado ra plano inferior !!, por meio de l'efor
-nas, abriram-se as portas da Assi:stencit. Municipal a 
todos quantos tivessem padrinhos, a todos quantos tives
sem protectores, de uma das tres entouraycs, a que ha pou
co alludi. E como, a despeito de tudo, nos bastidores, os 
conflictos de interesses populassem, nova reforma se ope
rou, e ainda uma terceira, e já agora, · com outra mascara, 
com o rotulo de "consolidação das leis pertinentes á As
sistencia Municipal", uma quarta e quinta reformas se ope
raram, chegando-se a fazer novas publicações sob o pretex
to da anterior ter saido com incorrecções, para nestas se 
en.~ertarem cargos novos e ·novos vencimentos! 

Em aparte, o nobre Deputado Sr. Henrique Dodswot-tb, 
lembrou bem que essas ampliações de quadro - e assim 
os chamo, em vez de reformas - visaram os mais alt-os 
cargos e os melhores r ecompensados, emquanto os funccio
narios mais modestos continuaram sem melhoria alguma, 
pois não considero como tal um decreto r ecente mandando 
dar-lhes uma porcentagem, essa mesma em caracter pro
visorio. E não tenho noticia de que hajam recebido qual
quer producto da promessa. 
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Na Directoria do Gabinete, por exemplo, Sr. Presi
dente; as antigas agencias municipaes foram augmentadas 
~em grande numero, de cQmeco divididas em classes ou ca
legorias, com vencimentos em ordem decrescente, de dois 
. contos, um conto e quinhentos e um conto, para, em se
, guida, serem todas equiparadas, adjudicando-se ainda aos 
delegados uma porcentagem sobre a arrecadação, mas es
quecidos os guardas-municipaes, que são aquelles que mais 
em contacto estão com a rudez do serviço; olvidados por 
completo, continuando estes com os mesmos vencimentos 
que percebiam ha uma dezena de annos. 

Na Directoria de Fazenda outra reforma se operou, 
.Quando já o administrador sabia, mesmo deante dos dados 
. offerecidos hQntem no discurso do Sr. Deputado Amaral 
Peixoto, da situação deficitaria do Districto. E para dar 
a V. Ex., Sr. Presidente, uma idéa do que foi essa re
tórma, bas4 dizer que, até i93i tre.s ~ram os inspcctores 
de Fazenda, com vencimentos de i :500$000 por mez, e da
vam perfeitamente conta do serviço. Eram homens capa
z;es, competnetes ,trabalhadores e solicito;. J>ois bem, Sr . 
J>residente: tenho aqui o orçamento para o exercido de 
1934,no qual encontrará quem quizer s~ crelificar da ver
dade do que estou asseverando, que os inspectorcs de Fa
l:enda, de tres que eram, passaram a ser doze, além ce 
um inspector de leilões, todos com veudmcnto~ de 24:000$ 
annuaes. 

E mais, Sr. Presidente : quando o numero augmenta
va e, ·portanto, tudo fazia crêr qeu o serviço diminuia, a in
da lhes deram oito sub-inspectores, com os ·vencimentos dEl 
:1 :500$000 mensaes, sem necessidade alguma para o ser·-

viço, o que vem demonstrar, comprovando-se com os no
mes dos agraciados, o objectívo franco e ostensivo de s~ 
premiarem dedicações pessoaes ou politicas. 

· Tomemos, ao acaso, outra repartição da Prefc!Lura - a 
Inspectoria de Veterinaria, pot• ~emplo. 

Com 120:000$000 fazia-se todo o serviço dessa l'epart~
ção, em 1931. Sabe V . Ex., Sr. Presidenl~, quanto conso
me essa mesma repartição pelo orçamento de 1934? Oito
centos contos. E, depois do exercício de 1934, exercício 
que se annuncia deficitario, por meio de decretos e leis fó
ra do orçamento, já posteriores ao orçamento, não exagge
rarei dizendo que a verba excederá de mil contos de réis. 

Sr. Presidente, esses gastos seriam aconselha v eis a 
qualquer intelligencia media!).amente ~pplicada no estudo 
dos problemas do Districto, em face de uma situação defi
.citaria, mesmo acceitando os algarismos, ainda · não con
feridos, mas citados na oraçíi.o hontem proferida pelo Se
nhor Deputado Amaral Peixoto? 

Aqui bem perto, no Estado do Rio, que fez o Sr . In
terventor Ary Parreiras? Compromiu as despesas, iez eco
nomias severas, e poude S. Ex. apresentar um relatorio 
que o impõe á admira.-;ão e ao respeito de todos os bra
sileiros. 

O SR. AMARAL PEixoTo - O Sr. Interventor Ary Par
reiras não se limitou, unicamente, a comprimi~· despesa·s. 
S. Ex . não só abriu innumeras estradas como attendeu ao 
serviço do porto de Angra dos Reis e fez outros beneficios. 
A bancada do Estado do Rio póde melhor illustrar esse 
ponto. 
. O SR. ADOLPHO BERGAMlNI - Mas, n bancada do 
Estado do Rio de Janeiro tamb~m ba de concordar commigo 
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em que o Sr. My Parreiras só começou a attender a esses 
serviços depois de ter posto rumo nas finanças do Estado. 

O SR. PRAÍio KELLY - Era o problema mais urgente 
do :Estado do Rio. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -Era o problema mais 
urgente do Estado do Rio, como o é de qualquer sector da 
administração, para quem na realidade queira administrar. 

Mas, por que o Sr. Ary Parreiras poude conduzir-se 
dessa forma? Porque não se immiscuiu na politica, não fez 
politicagem, não tinha candidatos para collocar. Essa atti
tude deu-lhe a líberdade, a energia e a fortaleza necessa
rias para poder cumprir esses postulados da Revolução, que 
eram, justamente, os que clamavam pela vex-dade orçamen
taria, pelo equilibrio e pela mor~lidade. administrativa. 

Alludi, Sx-. Presidente, ao que se passa na administra
ção fluminense por duas razões: primeiro, porque desejava 
repetir daqui homenagens que já prestei da tribuna jorna
listica ao íllustre revolucionaria, Sr. Commandante Ary 
Par<lriras; segundo, para responder á iminuação, que ha 
poucos dias fez o meu nobre collega, Sr. Amaral Peixoto, 
qual a de que administrar não era economizar, não equi
valia a comprimir despesas - verdade, aliás, que S. Ex. 
affirmou e é banal, mas que obl"iga a essa outra, de se dar 
rumo ás finanças, procurar, inicialmente, um equilibrio entre 
.11. receita e as despesas e ,depois de p(l.go:; os compromissos 
mais :r>rementes do credito do Estado ou da Nacão, depois 
da justica e da moralidade administrativas estax-em im
plantadas por factos repetidos e attitudes inequívocas, então, 
·sim, é com outra finalidade que se age pela maneira ex
posta, e então, sim, é que se tornam possiveis emprebendi
mentos. 

E' claro, Sr. Presidente. que o tributo exigido da po
pulação não tem outro destino se não o de reverter em be
neficio da propria communhãQ. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Neste ponto estou de inteiro 
accordo com a opinião que V. Ex. acaba de expender. 

O SR. ADOLPHO BER.GAMINI - Então, não entendo 
porque foi que V. Ex. aqu1 hontem expoz a situação do 
exercício de 1933, demonstrando que era defi~itaria, ... 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Não demonstrei isso. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI ~ ... e, fregoUzando 

as ~ifras, apresentou o saldo p~losophico de vinte e :r>ou
cos mil contos. 

O SR. AM.:\RAL PEIXOTO - Philosophico, não: saldo 
real. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não sei como se pos
sa chegar ás con~lusões tiradas por V. Ex. 

O" SR.. AMARAL PEIXoTo - E' que, se V. E:x:. computar 
os pagamentos feitos por conta do exercício de i933, mas 
referentes a outros exercicios, verificará a existenoia do 
saldo que apontei. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não facamos pala
vras. O que é certo é que, em chegando a 31 de Dezembro 
de 1933, não havia dinbeiro para se pagarem cincoenta mil 
e tantos contos. Estou citando de memoria porque o dis-

. curso do prezado collega ainda não foi publicado. Prevejo 
que, dentro de alguns minutos, estará nas columnas pagas 
dos·jornaes da tarde. 
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o SR. AMARAL PEIXOTO - Póde ser que o Partido te

nha interesse em fazer a publicação paga, porquanto temos 
·necessidade de mostrar as injustiças das accusacões feitas 
ao Sr. Dr. Pedro Ernesto . 

ó SR. ADOLPHO BERGAMINI - l!: outra questão essa 
a que o nobre collega se refere, de se usarem os mesmos 
processos combatidos em · :1930. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Leia V. Ex. o m~u discurso 
de hontem e verá que estou com a razão. · 
_ · O SR. ADOLPHO BERGAMINI - De facto, Sr. Pre
sidente, era essa orientação que levava os homens do Go
verno a vehicularem, pelas columnas pagus do;; jornaes, os 
.discursos, as proclamações, as mensagens e quejandas noti
cias, do interesse da sua faccão partidaria. 
_ E' possível que seja o "Partido Autonomista" que pa
gue essas despesas. A impressão, porém, é de que o dinhei
ro sae do erario municipal, tanto mais quando ha facili
dades neste particular. Ainda hoje, orgão dos mais respei
tave:is, denunciava que, pela rubrica ~eventuaes", creio, 
.mandava dar-se uma gratificação de 500$ mensaes a fun
cciooario, que poucos mezes tem de casa e que já é pri
.meiro official, com preterição de velhos servidores da Pre
feitura. O certo, entretanto, é que lá fóra se tem a impres
são de que o dinheiro, com que se pagam essas publicações, 
sae do suor do contribuinte, que se estorce nas agruras 
mais índiscriptiveis para poder fazer face á tosquia fiscal. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Quanto a essa refc-:-enClia,· que 
V. Ex. acaba de fazer, ao funccionari<l que percebe uma 
-gratifieação de 500$, devo esclarecer o seguinte: a creação 
do posto eleitoral na Prefeitura visa fazer eleitores, afim 
de que o funccionalismo municipal não venh::r incorrer nas 
penalidades impostas pelo Codigo Eleitoral. Isso occorreu 
nos ·Ministerios da Marinha e da Guerra, onde tambem se 
estabeleceram postos eleitoraes creados pelo Tribunal Re
gional, nos quaes servem funcciooarios daquelles Ministe-

. rios. .v. EX., entretanto,. não -póde ãccusar o General Góes 
Monteiro nem o almirante Protogenes Guimarães de esta
·rem fazendo politicagem ,de que, no emlanto .accusa o Sr. 
'Pedro · Ernesto. · 

O -SR. ADOLPHO BERGAMINI -Não tenho noticia de 
que os ·srs. Góes Monteiro e Protogenes Guimarães man
dem pagar gratifi~ações a esses funccionarios; a noticia 
·que teJlho é- de que, os sargentos e sub-offíeíaes da Marinha, 
que prestaram servicos relevantes no alistamento eleitoral 
de 1933, se tiveram gratificação foi pela verba destinada ao 
serviço eleitoral, processada devidamente. mas não . pela 
"eventuaes" dos respectivos ministerios. E ~ssa insinuação, 
que o nobre collega acaba de fazer, deve ser Nspondida pe-
los dois Ministros . . · 

O Sa. ·AMARAL PEIXOTO __:_V. Ex., por acaso, julga que 
esse serviço seja feito em beneficio de algum partido? Elle 
visa unlca, e exclusivamente, facilitar iquelles qu.; são obri
gados a se alistar eleitores e cumprirem com essa obri
gação. 

O SR.. CHRISTOvÃo BARCELLOS - E evitar tambem que 
se afastem do serviço . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas, nem no Minis
teria da Guerra, nem no da Marinha, ha partidos organiza
dos, dos quaes facam parte os funccio!larios que vão. servir 
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nos postos eleitoraes e, menos ainda, os que lidam com o 
publico. 

Em nenhum daquelles Ministerios ha, na chefia .de seus 
Departamentos, um presidente ostensivo de. ag~remiacão 
partidaria. Quer V. Ex. ver a consequencra drsso? Vou 
mostrar a V. Ex. o que se lê num jornal estipendiado Pe-:
los interessados e, quicá, pela propria Prefeitura, intitu
lado o "Autonomista", em seu primeirq numero. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. faz accusacões que 
não póde provar. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sr. Presidente, é di-
rector desse jornal pessoa recentemente contemplada com 

·um cargo na Secretaria do Conselho Municipal, cargo que 
devera ser de accesso, e que foi provido com preterição de 
velhos servidores, pois que, aquelle funccio.nurio, entrou 
como director de Seccão, sem ter prestado um dia sequer 
de serviço á administração da cidade. 

Esse jornal, que se chama, como ,já dis5c, o ''Autono
mista", traz a relação dos dirigentes do Pattid·J e doõõ mem
bros dos directorios. Por elle poderemos ver, Sr. Presi
dente, como em todos os lagares se acham funccionarios da 
Prefeitura, na sua mór parte, recentemente beneficiados 
com nomeacões, promoções e gratificações e proventos de 
toda a natureza, pagos pelos municipes: 

''Presidente, Dr. ;pedro Ernesto; vice-Presidente, coro
nel João Alberto; secretario geral, Dr. J eronymo Penido. 

Este foi recentemente nomeado, em commissão, um dos 
directores da Secretaria do Conselho Municipal. E digo· um 
dos directores, porque aquella Secretaria tem aclualmente 
tres directores. 

O Sa. AMARAL PEI.XOTo - O Sr. Jeronymo Penido, já 
não era do antigo Conselho? 

O SR. ADOLPHO BERGAliHNI - Nunca foi da Secre
taria do antigo Conselho, nem mesmo funccionario muni
cipal, era intendente do Districto Federal. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Conheco pouco a política do 
Districto Federal. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - "Edgard Homero. fO 
secretario; Olympio de Mello, thesourairo''. Os directorios 
districtaes, com os respectivos chefes de zona, são os se
guintes: Madureira - Dr. Mario Gabriel de Souza, da As
sistencia Municipal." 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Foi nomeado agora? 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Penso que sim. 

"Pavuna - João de Carvalho Oliveira, funccionario da Se
cretaria do Conselho; João Borges de Freitas. guarda mu
nicipal; Anchieta - Dr. Sylvio Magalhães Martins Costa, 
recentemente contemplado com um cargo na Secretaria do 
Conselho, conforme referi ha pouco; Gambf'm - Capitão 
José da Rocha Soutello. funccionario municipal; Espirito 
Santo - Joaquim Marques da Silva, funccionario munici
pal e hoje commissionado no celebre servico de arrecada

·ção da riqueza movei, que o povo carioca já chama de "im-
posto da miseria movei". 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Imposto este que vae passar 
para a União. 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI - :e um imposto in
constí tucional. 

o. SR. AMARAL PEIXoTo ~ Está na Constituicão. Como 
é inconstitucional? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Andurahy - Dr. 
Jansen Muller, que acaba de ser nomeado para um cargo 
rendoso na administração municipal. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Qual esse cargo? 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Inspector da Fazen

da, ou cousa equivalente. 
O SR. AMARAL PEixoTo - Jansen Muller? 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O "Jornal do Brasil", 

h a seis ou sete dias, trouxe a sua nomeação. 
O Sa. AMARAL PEIXOTO - Depois espero que V. Ex. 

apresente, tambem, uma relação dos membro.j do Directoz:io 
do Partido Democratico burguez, para que eu possa verifi
car se delle tambem não constam funccionarios da Prefei
tura. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não sei a que vem o 
"burguez". Será que o Autonomista é communista? 

O Sn. AMARAL PEixOTo - Não é communista, mas um 
partido com raizes na opinião popular, amparado directa
mente pelo povo, em cujo meio não existe a burguezia, por
que lhe falta o dinheiro, justamente o que VV. EEx. têm 
de sobra. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Se nós o tiyessernos 
de !;Obra, pagariamos a publicação dos nossos discursos nos 
jornaes. Os que proferimos são divulgados graças á atten
ção, á gentileza ou ao desejo dos jornalistas de bem infor
marem ao publico. O dinheiro não está do lado de cá. Tan
to assim, que não pagamos, repito, a publicacão dos discur
sos feitos. Quem paga os dos seus correligionarios, é o par
tido "Autonomista", por si ou por via ·lv çrario municipal. 

O SR. HENlliQUE DonswoRTH - Os discursos do Sr. 
Jones Rocha são dos mais onerosos, pronunciados na Ca
mara. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Aíuda no Andarally, 
Octacilio· B. Paranhos da Silva, funccionario municipal; 
Tijuca - Tenente Tito Porto Carreira, da Imprensa Nacio
nal; Santa Thereza - Dr. Murillo. Ferreira Alves, da Im
prensa Nacional; Alberto Fonseca Mendonca, tambem da 
Imprensa Nacional. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - Será prohibido a um fun
ccionario da Imprensa Nacional ou da Prefeitura, perten
cer a um partido político? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -E prÚiso dizer que o 
direDtor da Imprensa Nacional é, igualmente, membro do 
~utonomista e, tambem, naquelle departamento da admi
nistração publica, está fazendo politicagem. 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Peço a V. Ex. que, com ho~ 
nestidade, traga a relacão de todos os membros do directo
rio do Partido Democratico. Nella encon~raremos os nomas 
de innumeros funccionarios municipaes, federaes, etc. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Copacabana - Dr. 
M. Santa Ma~ia, da Assistencia, ba pouco nomeado; Meyer 
- Dr. Antomo da Rocha Leão, funccioilario municipal. 
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0 SR. HENRIQUE DODSWORTH -É um dos grandes per
Seguidores dos seus adversarios. 

O SR. AMARAL PEixoTo- Quem? 
O Sa. HENRIQUE DonswoRTH - O Dr. Rocha Leão, 

que tmha guardas municipaes, amigos meus, destacados 
para serviços que não lhes cabiam. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- V. Ex. devia então fazer um 
·processo. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTl:I - Contra quem? 
O SR. AMARAL PEIXOTO -Bastaria que V. Ex. se va

lesse da nova. Constituição. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ainda no Meyer: 

Sylvestre Ferreira, medico; Dario Silva, Fajardo de Oli
veira, recentemente nomeados; Dr. Paulino Freitague, me
dico, tambem ha pouco nomeado; Par~hu: José Franciscó 
Lobo, Arthur Tiburcio da Costa, A!llelío (deve ser Aurelio) 
Reis, e Ary Serpa Caldas, todos da Limpeza Publica, inclu
sive José Rino, do Engenho Novo, pertencente tambem á 
Limpeza Publica; Gavea: Dr. Sá Brito. medico da Assis
tencia Municipal; Dr. Thomaz Guimarães, funccionario da 
Feira de Amostras. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - JSomeado por quem? 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Pelo ~r. P:-ado Ju~ 

nior. E eu o mantive. 
Agora V. Ex. errou o pulo: pensou que tives5e sido 

nomeado por mim. 
0 SR. AMARAL PEIXOTO Absolutamente; conheco 

muito o Dr. Thomaz Guimarães, meu antigo companheiro 
de collegio. Parecia querer V. Ex. significar que eHe fôra 
nomeado pelo Sr. Pedro Ernesto. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Alguns desses fun
. ccionarios não foram nomeados pelo Sr. Pedro Ernesto, mas 
foram melhorados, tiveram gratificações, pl'omoções e pl'o
pinas de toda a natureza. 

Dr. Mauricio de Abreu Lima, medico; capitão Ruy 
de Almeida, ofíicial do Exercito, e creio que professor do 
Instituto de Educação ou de qualquer outra escola munici
pal; Angelo Quaresma, da Limpeza Publica, promovido e 
que exerceu perseguições nas eleições :J~ 3 de Maio. 

Engenho Velho: Dr. Oswaldo Alves Loureiro, medico; 
Jacarepaguá: Dr. Ernani Cardoso, do Conselho Cuusultivo 
Municipal; Dr. Herculano Pinheiro, medico, nomeado ha 
pouco tempo; e a Maternidade, que o preoecupava, foi in· 
corporada ao servico da Prefeitura; Claudionor da Silva 
Barbosa, funccionario publico municipal; Oscar de Albu
querque, da. Limpeza Publica; em São I os.?: Dt•. Rob\!rto 
Pessoa, medico da Assistencia Municipal. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO -.V. Ex. deve lêr os nomes 
de innumeros officiaes do Exercito e da Marinha, de com
meraiantes e de advogados, que tamb<:lm pel'tencem r~o Par
tido. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E assim successiva
mente, até Campo Grande, onde encontramos: Osco.r Cle
mente Marques, medico, nomeado recentement·3; Dr. Manoel 
Caldeira de Alvarenga, funccionario municipal e cujo cargo, 
absolutam~nte desnecessario, foi restabelecido para fazer
lhe favor. 
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O SR. AMARAJ ... PEIXOTO - Perdão; foi reintegrado por
que V. Ex. o demittiu após a víctot>ia. da revolução. 

O SR. ADOLPHO' BERGAMIXT - Não foi demittido. 
N11 administração Prado Junior quando se recrutavam -
tal como agora se faz, inoorrect.amente e em ponto grande 
- elementos eleitoraes para vota!.' no Sr. Julio Prestes, 
candidato á presidenoia da Republica, foi ·crendo, na então 
Direotoria de Obras, o cargo de Consultcr Juridico, destinado 
ao Sr . Caldeira de Alvarenga. Era desnecessario, pol.'que 
havia um consultorio geral no Distrícto; havia, além disso, 
a Procuradoria dos Feitos da Fazenda Municipal, á frente 
da qual estava a competencia e o valor incontestavel de 
:Miranda Valverda. Mas, o que se queria era premiar uma. 
dedicação eleitoral. Victoriosa a revolução, ascendendo á 
Interventoria, mandei verificar quantos pareceres tinha dado 
esse consultor jurídico da Directoria de Obras. Nenhum. 
Qual o serviç.o por elle prestado, indaguei. Nihil. Era ne~ 
cessaria esse cargo? Tenho defronte de mim pessoa que co
nhece o meu então Director de Obras, depois Director de 
Engenharia, Coronel Julíão Esteves. Em face das informa
ções comprovadas por documento e pelo testemunho do pro
prio Diretctor da repartição, achei que a despesa superflua, 
feita na administração anterior para fins eleítoraes, não de~ 
via continuar, de vez que meu objectivo era comprimir os 
gastos. Então, extingui o cargo. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - O funccionario foi reinte
grado, como foram todos os demittidos por V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Tratava-se de fun
ccionarios que tinha um anno talvez óe. nomeação, e pela lei 
da Prefeitura só se garantiam os que tivessem mais de dois 
annos; e, além disso, ex-vi da Lei Organü1J. do Ravolução, 
uma vez extincto o logar, agradeci os serviços e dispensei 
o titular do cargo. 

Onde, portanto, Qualquer violencia, qualquer preteri
ção de direito, para que, depois, se creasse o cargo de novo 
e se reinteg-rasse o m·esmo funccionario? É que voltaram as 
razões que haviam determinado, no governo Washington 
Luiz, a creação do logar e a investidura daquelle cidadão. 

De que natureza essas razões? De natureza puramente 
eleitorat. 

Não ba, Sr. Presidente, no chamado triangulo do úis
tricto quem não conheca YOyô Caldeira, que é chefe de uma 
facção eleitoral em Guaratiba. 

Eis, Sr. Presidente, os motivos dessa !'zintegracão. 
Acerca de qualquel' outra demissão ou de afastamento de 
cargo de funccionarios, poderei responder immediatamente, 
informando que o objectivo das reintegrações nunca foi de 
natureza superior. O intuito, desde o primeiro momento, 
foi o de derrubar tudo quanto eu fizera. A prova? Eu a da
rei desde logo. 

A Prefeitura carecia de ser reformada para que se 
pudesse dar uma coordenação aos seus serviços. Ao tempo 
do Conselho Municipal. as reformas se faziam parcellada
mente. Aliás, o erro não era do Conselho, porque na admi
nistração Federal o mesmo acontecia. Dahi a conveniencia 
de uma coordenação desses servicos. 

Acompanhado de um assistente technico especializado 
em organização de serviços, na racionalização do trabalho, 
com o auxilio da deficiente mas unica estatística que pos
suíamos, e ainda com a observacão directa de conhecedor 
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dos assumptos da repartição, estudei,· durante seis mezes, 
a. reforma que se deveria operar. Ao cabo desse tempo, 
debatemol-a em l'eunião de direclores; publícamol-a para 
receber suggestões e criticas. Estas foram levadas a uma 
reunião especial de todos os chefes do serviço e, afinal, 11-
zemos a reforma. 

Pois bem, Sr. Presidente, no dia 3 de Outubro rle i931, 
assumiu o cargo de Interventor o Sr. Pedro Ernesto, e, nesse 
mesmo dia, num decreto laconi!lo, sem um considerando 
capaz de dar uma satisfação aos municipes - já não digo 
ao seu antecessor, - nesse mesmo dia, por um decreto ela
borado em estylo telegraphico, se annuliou por completo a 
reforma, que ainda ná·o tinha entrado em vigor, e nem po
deria, porque a ossatura da reforma dependia da respectiva 
regulamentação. 

Que é que isso significa, Sr. Presidente, se não o pro
posito de desfazer tudo quanto o seu antecessor executara. 
si não a intenção hostil de desmanchar quanto aquelle que 
o precedera no cargo elaborara? 

Dahi por deante, bastava que alguem chegasse ao ga
binete do Interventor e dissesse que tinha soffrido uma in~ 
justiça praticada pelo Sr. Bergamini, para que S. Ex., im
mediatamente ,mandasse reintegrar o qneixoso, mand11sse 
pagar atrasados, dar gratificações, entregar, emfim, os pro
prios cofres da Prefeitura. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Nesse andar não haveria al1 
mais dinheiro. 

O SR., ADOLPHO BERGAMINI - E não h a ... 
O SR. AMARAL PzrxoTo - Provei, por6m, a V. E~ .• 

hontem, que a Prefeitura em 1933 amortizou mais do quil 
nos annos anteriores. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -V. Ex. pode esfor
car-se por provar que summo de cajú tira nodoa em roupa 
branca, mas, quando fizermos a experiencia, verificaremos 
que V. Ex. não está com a verdade, porque, summo de cajú, 
em vez de tirar nodoa, mancha a roupa branea, pol" conter 
tanino. 

V. Ex. transformou um deficit real, irrecusavel, in
sopnismavel, num saldo pbilosopnico; mas, a verdnde é que, 
no dia 3i de Dezembl'o de 1933, não b:n'l'l dinheiro para 
pagar os dispendios feitos. Mas, terei immenso prazer -
não imagine V. Ex. que sou homem de temer as ameaças; 
ao contrario, eu as desejo e a minha administração, a mi
nha vida publica, até a minha vida particular, já foram es
vurmadas - terei immenso prazer que seja trazida para o 
campo do debate esta analyse. 

O SR.. THIERS PER.tSSÉ - Quem fala com o desassom
bro do Deputado Adolpho Bergamíni, nada tt!me. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Absolutamente nada. 
Sr. Presidente, quer V. Ex. outra demonstração de que 

o objectivo fundamental da actual administração - melhor 
dil'iamos de desadministração - é a creação de empregos? 

Basta ver o decreto que permittiu a aposentadoria dos 
empregados publicas que tivessem mais de 25 annos de ser
viço ou mais de 60 annos de idade. Antigamente, havia lei 
semelhante, mas que dava dír-eito de aposentadoria áquelles, 
que, com o lapso de tempo fixado na lei, tivessem mais de 
60 annos. Mudou-se a copulativa "e" pela. disjunctiva "ou". 
De sorte qeu os funccionarios, que contavam mais de ~5 
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annos de serviço e ainda eram moços, tinha capacidade para 
perfeitamente continuar a prestar seus serviços á Prefei
tura; uns, desanimados, abatidos deante do descalabro ad
ministrativo requereram aposentadoria e outros foram apo
sentados compulsoriamente. 

Ainda agora, no caso da Secretaria do Conselho Muni
cipal, foi o que aconteceu. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. sabe que ha um de
creto do Governo Provísorio mandando proceder á syndi
cancia para aposentar administrativamente aquel!es que não· 
sirvam bem. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas, o que se fez 
pouco antes de 14 de Julho ••. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - 0 decreto é do tempo da ad
ministração de V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Aposentadoria admi
nistrativa? I 

O SR. AMARAL PEIXOTo - É decreto do Governo Pro
visaria . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Eu não dei aposenta-
doria administrativa. Inspirado nos melhores autores -
e aqui está um Deputado, cujo nome declino com a devida 
venia, Sr. Homero Pires, que o sabe - preferi o licencia
mento administrativo á aposentadoria sem a comprovação 
de invalidez em serviço . Preferi a lição dos mestres; ado...: 
ptei o systema de licenciamento administrativo e não o da 
aposentadoria. Mas, Sr. Presidente, no dia 10 ou :12 de 
Julho, andaram os phariseus da adiilinistraciio pela Secreta
ria do Conselho 1\lunicipal catando os funccionarios cor;n 
mais de 25 annos de servico e aquelles que, não contando 
embora esse tempo, tinham mais de 60 aonos de idade. 
Dois dias depois, as columnas do JornaL do BraaU, na parte 
official, vieram pejadas de aposentadorias e nomeações. 
Qualquer dos Srs. Deputados póde verificar o facto; não só 
no Jornal do Brasil, no dia :1.4 ou i5 do mcz }lassado, mas 
lambem de outras datas, obset'vará que columnas inteiras 
dão publicidade a nomeações e aposentadorias administra
tivas ou solicitadas. 

Quanto aos funccionarios maiores de 60 annos. o que 
acontece é que se nomeiam funccionarios homens que alar
deiam prestigio eleitoral, já na idade de cincoenta e tantos 
annos, alguns mesmo com 58 annos e até além de 60 annos. 
Nomeiam-se funcciotiarios que, pelo dispositivo a que ha 
pouco me reportei, tinham direito a pedir aposenladm•ia. 

O intuito, portanto, de favorecer aos amigos políticos da 
administração está ahi claro e gritante. 

Allegam - e vou resumir, forcado pela premencia do 
tempo, as minhas consideracões, voltando, opportunamente, ao 
assumplo - allegam os defensores do Dr. Pedro Ernesto que 
as accusações, ou as criticas formuladg.s, partem de adver
sarios e inimigos. Pos bem, Sr . Presidente: um revolucio
nario dos primeiros momentos e que c:mtinuou setvindo ao 
seu ideal, nobre official clD Exercito, o Sr. Capitão Paulo 
Krugger da Cunha Cruz ..• 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Essa carta, que V. Ex. tem em 
mãos e a cuja leitura vae proceder, já é do conhecimento da 
Camara. Interessaria mais a segunda· carta, escripta pelo 
mesmo official do Exercito, ao Diario àa Noite. 
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. . O SR. ADOLPHO BERGAMINI _.... Eu a li. Dizia apenas 
que havia· um erro de impressão; que um trecho não havia 
sído transcripto com fidelidade. 

O SR. AMARAL PEIXOTo -.Lerei, opportunamente; essa 
segunda carta. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O Capitão Paulo Cruz 
não voltou atraz uma linha sequer dos itens accusatorios 
deste documento, que passo a ler: 

"Rio de JaneiNl, 12 de Junho. d·~ 19;{4 - S. Dr. 
Pedro Ernesto - Saudações. - Quando convidado 
para dirigir a Directoria de Arborizacão e Jardins, 
juntamente -com outros companheiros mílílares para 
outras reparticões, julgava eu que, como revoluciona
rio ·que eramos, devessemos tomar uma orientação di
versa <laquella que tanto tinhamo6 combatido, a que 
se tem dado de processos da Republica Velha. Assim 
convencido e parecendo-me que seria sempre este o 
seu modo de pro!leder, passei a administrar a minha 
reparticão com o espírito de economia, honestidade e 
justica indispensaveis á bôa administração. Julgava 
assim estar dentro da orientação que deveria ser se
guidà pelos que se diziam revolucionnrío;;, como o 
Dr. Pedro Ernesto. Agora, porém, deante de factos 
taes como: a) distruicão dos jardins pela Directoria 
de Instruccão, sob o pretexto de construir escolas ... " 

O SR. AMARAL PElXOTo- Eu destruiria todos os jardins 
para construir escolas. Prefiro estas áquelles. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - "... sob o 
pretexto de ·construir escolas, quando para favorecer 
apadrinhados terrenos particulares na praça Barão de 
Taquara são adquiridos pela Municipalidade por preço 
superior ao seu valor real; b) decreto para a crea.c;ão 
de logar·es especiaes como o de n. 4. 626; c) a creação 
da Pollcia Municipal, com intuitos claros de favorecer 
á politícalha e crear lagares para os "cabos eleítoraea''. 
prejudicando visivelmente a organização dos servicos 
desta Directoria; d) o predomínio, ostensivo e preju
dicial, de pessôas · de reconhecida idrmeidad~ morai 
na administração municipal; e) o criterio irregtilar 
observado nas promoções por antiguidade, em outras 
repartições ande não se verifica o accesso do mais 
antigo e sim do mais apadrinhado e ~ão Pl'Omovidos, 
por merecimento, em desaccordo com o regulamento, 
fun~cionarios sem o estagio indispensavel; f) as refor
mas constantes e vergonhosas dos quadros do pessoat 
das Directorias de Assistencia, de Instruccão, Fazenda, 
Commissão de Compras, etc.; g) a série inte.rminav~l 
de erros, desacertos e actos tendentes a conduzir a 
Prefeitura á bancarrota, com o fim exclusivo de at
tender a interesses pessoa.es~ politicos; h) finalmente, 
a farca, com titulo de syndica:ncia. na minha reparticão 
para apurar denuncias calúmniosas feitas por func
cionarios despeitados, quando por mim foi pedida a 
abertura de um inquerHo rigoroso dentro da lei para. 
que produzisse seus effeitos: e de outros factos mais, 
concluo que, como .revolucionariu que sou, não mais 
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·poderei participar. de uma ad~in}.>~nção que. nega de 
maneira aceintosa todos os prmc1p103 dafendtdos pela. 
,Revolução. -Paulo Kruuer da CMnh:l Cr1u." 

o Sa. AMAl\AL PErxoTo _..; De que data é essa carta? 
Q SR. AOOLPHO BFIRGAMINI - 12 de Junho de i93i. 
o SR. AMARAL PErxoTo - Quer dizer: ·foi arrep.endi-

m-ento um-pouco tardio do Capitão Paulo Kr:ugel' da Cunha 
Cruz... · 

O SR. ADOLPHO. BERGAMINI - Não conheço esse ar
rependimento. 

O Sn.. AMARAL PEU:OTo - . . . pórquanto VV' EEx. ai
legam que todos esses desmandos administrativos vêm da 
fundação do Partido Autonomista, que data de um anno antes 
da carta que V. E:x:. acaba. de ler. Durante esse tempo, o 
Capitão Paulo Kruge.r não pediu. demissão do eargo; só u~ 
anno depois, no momento em que 1a ser promulgada a Consti
tuição, encontrou opportunidade para escrevel-a. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Essa questão não mé 
diz respeito, não deve ser por mim ventilada . Fica entre 
V. Ex. e o Capitão Paulo Kruger da Cunha Cruz. 

O que se não póde contestar, Sr. Presidente, é que a 
situação é esta: um officia.l do Exercito, revolucionario 
vermelho como os que mais o foram, que .fez a campanha. 
da. Columna. Prestes, que padeceu todas as torturas e SQf
frimenLos e que continuou fiel ao seu· ideal, esse official, 
triun::phante a Revolu~;ão . •. 

0 SR., TRIERS PERYSSÉ - ES3e não tinha o virus da 
ambição. 
.. O SR: ADOLPHO BERGAMINI - ... foi prestar seus 
serviços á administração do Sr. Pedro Ernesto e, mais tarde, 
della se desliga, formulando a.s accusações contidas no refe
rido documento. (Trocam-se apartes entre os Srs. Amaral 
Pei:zoto e Tliiera Pervssé.) Uma de duas: ou esse otflcial do 
Exercito é um leviano, ou não o é, e a verdade está na sua 
consciencia, os factos são verdadeiros e· se conjugam perfei
tamente as criticas que fazemos com os ciamores da popula-
ção carioca. . 

O SR. PRESIDENTE- Attenção. Lembr<> ao nobre Depu .. 
tado que está a findar a hora do expediente.-
. O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sr. Presidente, pro
curei, tanto quanto possível, abreviar minhas considerações. 
Previa que o tempo regimental não me seria sufficiente. 
Assim, terei de voltar novamente á tribuna, a!im de esmiu
car outros pontos ou, melhor, dar deites conhecimento á po
pulação que, durante a censura policial, ficou sem ter no
ticia exacta da extensão do. descalabro da administração Pe
dro Ernesto. 

Não me move, ·sr. Presidente, o menor objectivo de na
tureza pessoaL . Disse-o. e repito: o Sr. Pedro Ernesto não 
sente os problemas do Districto, ao qual jámais S. Ex. pres
tára serviços publicas; S. Ex. não estava radicado ao Dis-
tricto... · 

o SR. AMARAL PErxoTo - C que V. Ex. chama "estar 
rad_icado ao Districto"? E' fazer a politicagem que V. F..x. 

· · ..faZia~ 
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. O SR.·· ADOLPHO BERGAM!NI - Contestam essa insi
nuação do Sr. Deputado Amaral Peixoto, as minhas reelei
.ções repetidas, contra os Governos da época. que me deram 
os eleitores da Capital da Republica, mandato no desem· 
penbo do qual sempre affrontei as maiores difficuldades, 
perseguicões ou ameaças, porque estas jámais me intimi
daram. 

O SR. AMARAL PErxoTo - V. Ex. sabia perfeitamente 
que no Districto- Federal só podia ser eleito quem estivesse 
na opposição e, por isso, fazia parte dessa mesma opposicão. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Estava na opposição, 
porque não concordava com os aetos do Governo; estava na 
opposição, porque defendia V. Ex. e seus companheiros de 
Revolução •.. 

O Sa. AMARAL PEixoTo- A mím V. Ex. não defendia. 
Podia, sim, defender a causa da Revolução, p_ela qual tam
_bem me bati. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - . . . affrontando as 
maiores ameaças, impavido sempre, sem jámais abater a 
serV-iz pelos poderosos. Ainda agora, em qualquer emergen-: 
c ia, não me curvarei; serei sempre o mesmo, na. defesa do!! 
pontos de vista que sustentei em :1929 e 1930. (Muito bem; 
muito bem. O o1•ador é cumprimentado.) 

Comparecem mais os Srs.; 

Christovão Barcellos, Clementin() Lisbó<t, \Valdemar Mot
ta, Alvar<l Maia, Cunha Mello, Veiga Cabral, Leando Pi
nheiro, Moura Carvalho, Joaquim Mag:t!hãcs, C<~rlos Reis, 
Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, Figueiredo 
Rodrigues, Jebovah Motta, Silva Leal, Ferreira de Souza, 
Alberto Roselli, Barreto Campello. &llano ela Cunha, Au
gusto Cavalcanti, Góes Monteiro, Valente de Lima, Arlindo 
Leoni, Arthur Neiva, Edgard SanchP.s, Francisco Ito~ha, 
Paulo Filho, Nelson Xavier, Amaral Peixoto, Mozart I,ago, 
Nilo de Alvarenga, Cesar Tinoeo, José Eduardo, Fabio Sodré, 

· Lemgruber Filho, Ribein Junqu~ira,. Negrão de Lima, Raul 
Sá, Waldomiro. Magalhães, Carlota de Queit•oz, Generoso 
Ponce, Alfredo Pacheco, Francisco Villanovtl, Lacerda Pinto, 
Antonio Jorge, Idalio Sardemberg, Derncl.l'io Xavie-r. Pedro 
Vergara, Raul Bitencourt, Gaspar SPJdauh:~, Acyr :Medeiros; 
Antonio Pennafort, João Vltaca, Eugenio :\[outeiro de Bar.;. 
ros, Ricardo Machado, João Pinheiro, AlBxandrc Sicilian<>, 
Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, David 
Meinioke Moraes Paiva, Leão Sampaio., Ruy S:mfiago, Alix::io 
Costallat e Plinio Tourinho (67) .-

Deixam de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, 
1\fario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel Cherrnont, 
Magalhães de Almeida, Ma:x:imo Ferreira, Ap;enor Monte, José 
Borba, Xavier de Oliveira, Martins Veras, VeHoso Borges, 
Odon Bezerra, Herectiano Zenayde, Perain Lyra, João Al
berto, Soutil Filho, Luiz Cedro, Mario Dorningue-:;, Arruda 
Camara, José Sã, Alde Sampaio, . Oso.r·io Bo1·ba, Humberto 
~oura, Iz~dro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes Nogueí~ 

. ra, Antomo Machado, Leandro Maciel, August:> Le!te, Rodri
gues Daria, J. J. Seabr~, Prisco Para1so, Clemente Ma'-'iani, 

C. D. - VOLUME 1I 2 
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Magalhães Netto, Medeiros Netto, Alfrerio ~Iascarenhas, Le
oncio Galrão, Attila Amaral, Manoel None!;, Gileno Ama.i~~ 
Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Arnold Silva, Lauro Pas
sos, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofrcdo Me
nezes, Lauro Santos, Pereira Carneiro. Gwycr de Azevedo, 
Cardoso de Mello, Soares Filho, Bias Fortn,, Arl~lio Maciel, 
Martins Soares, Pedro Aleixo, Gabriel Pn;;so~, José Alkmim, 
Delphim Moreira, Simão _da Cunha, João Pcnido, João Be
raldo, Christiano Machado, Polycarpo Viotti, Lcvindo Coelho, 
Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiro!:. Vcurgo Leite, Celso 
Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de 
Rezende, Jacques Montandon, João Alvo;;, Plínio ·Corrêa cie 
Oliveira, Alcantara Maehado, Theotonio Monteiro de Barros, 
Rodrigues Alves, Barros Penteado, Alm~idc.•. Camargo, Mario 
Whately, Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, · Hypolito do 
~ego, Zoroastro Gouveia, J{)Sé )Jlpiano Abreu Sodré, Anto
nio Covello, Cardoso de Mello Netto, t~Joraes Leme, Rent'iq11e 
Bayma, Sampaio Vida!, José Honorato. Domingo;; Vellasco, 
Nereu Ramos, Adolpho Kon®r, Aarão R~hell•J, C.arlos Gomes, 
Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Mauricir) Cardo;o, Annes 
Dias, Victor Russomano, Adroaldo da Costn., Cunha Vascon
cellos, Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, Martins c Silva, Fran
cisco Moura, Alberto Sureck, Armando Laydner, Guilherme 
Plaster, MariCJ Manhães, Milton Carvalho, Augusto Corsino, 
Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Rocha F·aria e Nogueira Pe-
nido (i23). . . 

2 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se sobre á mesa um requeri
mento, que vai ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

REQUERIMENTO 

N. 10- 1934 

· Requeiro, por intermedio da Mesa, e ouvida a Camara 
dos Deputados, que o Governo, através dos Senhores 1\finis
~ros da Guerra e. da Fazenda, digne-se de informar: 

· 1°) Em quanto importaram as requisições militares ef
fectuadas em todo o territorio nacional, no decorrer dos mo
vimentos revohicionarios de · Outubro de 1930 e de Julho de 
1932; . . . 

2°) Quanto dispendeu até a data da promulgação da 
Consti1.uicão, o Thesouro . Nacional em pagamento dessas r e
quisições . 

Sala das Sessões, 7 de Agosto de 1934. - Plin.i ,J Tou
rinho. 

Encerrada a discussão e adiada a votacão . 

. O Sr. Presidente -Está finda a hora destinada ao Ex-
~ediente. · . . · . . . : 

Vui-ae passat~ á Ordem do dia. (Páusa.) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:37 +Página 36 de 46 

- t9-

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o COfi!
parecimento de 126 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder i votacão da materia 
constante da Ordem do dia. 

3 

Passa-se á materia em discussão. 

Discmsão unica do requerimento n. 9, de 
1934, do Sr. João Vitaca e outros, solicitando in
fL'rmnoões &obre a prisão de operarias grevistas 
dn l"irrnu :Pereira Carneiro & Comp. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. João Vitaca. 

O Sr. João Vitaca requer e obtem permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. João Vitaca ( Pela ordem ) Sr. Presidente, 
comprometti-me, com outros collegas, inscr:-ipto~ para falar 
na ordem do dia, a ser breve ao tratar do requerimento que 
apresentei e V. Ex. agora põe em discussão. 

Limitar-me-hei, pois, a ler o relato dos acontecimentos 
divulgados pela imprensa desta Capital. Eis o que disseram 
os jornaes de hontem: 

ESTÃo E!ol GREVE OS OPERARIOS DA FIRMA PERErn.A CARNEIRO 
& COMP.- COM OS SEUS SALARIOS ATRAZADOS EM TR.ES ME
ZES E AINDA LUDIBRIADOS PELAS AUTORIDADES TRABALHISTAS, 
OS PROLETARIOS RF.AGIRAJ.""I[ 

A prisão dos presidentes dos Syndica.tos dos Metallu'!'gícos e 
Ca.ldeíreiros de Ferro 

Quando a autoridade public:a divorcia-se dos 
seus deveres e entrega-se ao "do!ce far niente" dos 
coxins plutocratas, advem dessa attitude resultados 
desastrosos para a colectividade .0'> patrões, ~eguros 
do beneplacito official, abusam d~1 pacíencia dos tra
balhadores. protelando os pagamentos, zombando dos 
seus auxjliares, com uma. revoltante displicencia. 

O Sr. Francisco Alexandre, in::;pcctor da 13" Ins
petcoria do Trabalho, é responsavel pela greve que hon
tem irrompeu nas officinas do Sr. Pereira Carneiro, 
na Ponta da Areia, em Nithero~·. 

E' a criminosa. politicalha, qu•; o Sr. Al8x:mdre 
está fazendo na capital fluminense. que tem mJtivado 
o sensivel mal estar que se vem notando no ineio ope
raria do Estado do Ri<l. Se não fosse nssim, ns !'yn
dicatos sentir-se-iam fortes, amparados ;>ela nutor-ida
de, e poderiam defender victoriosamente os direitos 
dos seus associados. · 

En,tretanto, o que se vô é a p!ut~cracia assanh:J.d~ 
nadar em mar de rosas, emquanto o proletariado es
gota-se no trabalho, miseravelmente. 
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E' esse, infelizmente, o panorama do _n~eio. traba
lhador do Estado do Rio, graças á pohtlqmce do 
Sr.· Francisco Alexan~re. 

A greve dos operarias de Pereira Carneiro 

Ha tres ~ezes a fírma Pereira Carneiro & Comp. 
não paga o salario do pesso?l d~s officinas. Cansados 
de pedir o pagamento do dmhen·?· honestamente ~a
nho, os operarias resolveram_ des1gn~r. um1!- commis
são para solicitar a intervencao do M1mster10 do Tra-
balho. . 

Sabbado, a commissão esteve no g'lbinate do Mi
nistro que a enviou _á P:-ocuradoria Geral do Tr9:balho, 
que por sua vez disse nada poder- fazer, competmdo a 
solução do caso á :13a Inspectoria Regional do Tra
balho, 

Voltando para ~itheroy, a commissão procurou o 
inspector Francisco Alexandre, que ~omecou co1n ~va
sivas, dizendo que o caso não Ih é estava affeclo . 

/Revoltada com a attitude 1le Francisco Al~xan 
dl'e a commissão deu sciencia aos operarias do que 
havia. Ficou, então. resolvida a greve. 

Violencia inutíl 

Ficara combinada, naquella t·~uniã-J, que o~ ope
rarias não compareceriam ás 7 horas-- ao serviço; mas, 
eomo varies trabalhadores não tin3scm sido avisados, 
o presidente do Syndicato dos Caldeireiros de Ferro 
e o presidentP. do Syndicato dos Metallurgicos foram 
juntos pal'a a Ponta da Areia ás JO horas e, quando os 
(lperarios sahiram para o almoço. elles fizeram am 
pequeno discurso, concitando-os a abandonar o '-'\
balho. 

Quando se encontravam assim reunidos, t. .-;r . 
Paulo Bruno, chefe do escriptorio, telephonou para 

. a . policia dizendo que aquelles presidentes estavam 
promovendo desordens. O chefe de policia Anviou ao 
local o commissario Athayde, que prendeu os dois 

,. leaders, . conduzindo-os á Policia Central. 

A greve 

Revoltados, com a desnecessat·ili violencia, os ope
rarias declararam-se em greve, sendo acompanhados 
nesse gesto pelo pessoal da. Ilha da Conceição. 

C~rca de 300 trabalhadores estão parados, ~guar
dando a solução do caso. " 

Hr. Presidente, o relato dos factos que determinar am o 
JllOVimento gre~is~· dos empregados da firma Pereira Car
peiro ~ Comp., justificam perfeitameJlte a attítude desse-; 
operar10s. · E as prisões continuas, que se vt'lrificnm a todo 
instante, não são mais. do que o luxo da prepot,enc.ia. pluto
~~ati_ca·:que, ne~te caso, fugindo até ao pagamento do mizer
rimo salario -dos t~abalhadores, ainda como remate; man
da.:.os para a enx:ov1a. 
, . . Qua~~ •. Sr. P~esi.d~nte, serão. ·os _motivos por que a fir
~a--Pere_tl,'a Carn~tro & Comp., durante· já tres longos mezes, 
nao ·effectua ·o I!_~gamento do .ordenado de. seus operarias?· 
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Não gQza, porventura, a referida firma de favores espe:-
ciaes que lhe concede ·o Governo da Repub\ica? · 

E' o que desejo saber e o fito do meu requerimento de 
informações ao Executivo. (Muito bem; muito bem.) · 

Durante o discurso do Sr. João Vitaea o 
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeírà 
da Presidencia, que é occupad:L pelo Sl'. Chr isto
víio Barcellos, 2° Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Depu
tados quer usar da palavra sobre o r~quetimento n. 9, de 
:1934, vou declarar encert·ada a discussão. (Pausa.) · 

Estâ encerrada, ficando adiada a votação. 
Hxgoítada a materia em discussão, dou a palawa, para 

e.:xplicacão pessoal, ao Sr. Antonio Rodrigues. 

4 

O Sr. Antonio · ·Rodrigues (Para e:cplicação pessoal) -
Sr. Presiaente, Srs. Deputados, occupo a tribuna com o 
objectivo de fâzer algumas criticas sobre os dispositivos da 
nova lei de syndicalizacão, que vein entorpecer as organisa
ções syndicaes, e, ao mesmo tempo, deturpai-as na sua admi
!listração. 

o decreto n. 24.694, em seu art. 5°, n. n, letra 
a, diz: 

"Reunião de associados de um e outro sexo, 
maiores de i4 annos, que representem no· mínimo um 
terço de ·empregados que exer~am a mesma profissão 
na referida localidade e identificados nos termos do 
art. 38". 

Já é do conhecimento doJS Srs. Depu lados o celebre 
art. 38 do referido decreto, que manda sejam possuidores 
de carteira profissional os associados, afim de se organisa
rem os syndicatos. 

Ora, Srs . Deputados, a lei deveria ser mais moralisa
dora neste dispositivo. Como se vae admittir que .> pro
letariado, verdadeiramente desorganisado, possua um do
cumento dessa natureza, que só póde ser fornecido por 
syndicatos reconhecidos de accordo com o Ministerio do 
Trabalho'' 

O Ministerio. ou, antes, o novo legislador, neste parti
.cular, foi verdadeiramente infeliz, porque não -precisou a 
questão sob o ponto de vista. ,jurídico e quanto á moralida
de. Quer dizer, o syndicato, antes de adquirir personalida
de jurídica. já !!Stá com caracter illegal, porque assim o 
quer o Ministerio do Trabalho . 

O SR. ACYR MEDEIROS - ·Esse decreto não é nem mais 
nem menos do que um subterfugio afim de que se não or
ganisem innumeros syndicatos. que possam arregimentar 
os trabalhadores e mandar seus legitimas representantes a 
esta Camara. Não é outro o objectivo sinão o evitar a qua.:. 
1ificacão e :r of(icio. Essa,. a verdade. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Ainda de accordo 
com o aparte esclarecedor do meu nobre col!ega, Sr. Acyr 
Medeiros, devo declarar que tudo quanto foi feito aqui, 
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-para beneficiar as organizações syndicaes, por· uma lei im
pensada, promulgada de afogadilbo, á ultima hora, contem 
:artigos e dispositivos que contrariam a propria Constitui
ção ora em vigor. 

O SR. AaYR MEDEIRos - Muito bem. Aliás, decreto 
·'forjado nos gabinetes, á revelia dos interessados.· 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Perfeitamente. 

Diz ainda o n. 2, letra b : 

"Mandato triennal os eargos de administração 
cujos componentes serão inelegíveis para o periodo 
subsequente, com a renovação annual do Presidente 
nos termos do art . 9". 

Reza o artigo 9° : 

"A adminístracão dos Syndioatos de empregados 
será exercida por uma Commissão executiva, com
posta, nt> ma:xímo, de dez socios eleitos com obser
vancia das disposicões destes decretos". 

A letra d do art. 8°, estabelece: 

"d) o processo de escolha, as attribuições e os ca
sos de perda de mandato dos administradores; 

e) as condições em que deverá extinguir-se o 
syndicato". 

Ora, é muito interessante dizer-se que· nos estatutos 
deve estar expresso o modo de sua administração, a manei
ra pela qual esses administradores perdem os seus dil•ei
tos quando não estejam agindo de accordo com os esta
tutos e a Lei de Syndícalisacão. 

O mesmo decreto 24.694 determina: 

"'tirando a liberdade. das orgunisações que devem 
ser administradas por um Conselho de 10 membros e 
deste Con,:dbo então tirar~~e um Presidente que terâ 
o seu mandato somente por um anno". 

Quiz o legislador desse decreto 24.594 seguir o 
exemplo da Ast::embléa, na qual fizemos uma Constituição e 
a promulgamos para, depois, ser o primeiro Presidente 
constitucional eleito por esta mesma Assembléa. Tal a in-. 
terpretação que ao decreto 24.69-í, quer dar o legislador. 

Ainda encontro outros vicios e er-ros gravissimos den
tro deste mesmo dee-reto, isto é, no art. 17. 

Esse artigo assim dispõe: 

"Quando, para poder exercer o mandato na for
ma das alineas c. e b do art. i3, tiver o associado de 
afastar-se do trabalho, poderá ser-lhe ·arbitrada pelo 
Syndicato, e a Assembléa Geral, uma gratificação, 
si necessario ao exercício das suas funccões, nunca 
excedente á sua remuneração na respectiva pro
·nssão". 
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· Agora,. diz o artigo 13: · 

~a) - gratuidade do serviQo de administrac:ão 
ou de representação, salvo o disposto no artigo 17; 

b) --: incompatibilidade de exercício dos cargos 
de administração com o de outros que forem remu~ 
nerados pelo syndicato". 

Ao terminar a leitura, devo dizer que olho com verda
deira iroma esses dispositivos da lei e, tambem vejo que, 
tom os mesmos, crearam a corrupção que perdura de ha 
muito dentt·o das organisa~ões syndicaes. 

O SR. AcYn M!mEIRos - Aliás esse era o facto do Mi
nisterio do I'rabalho, com o Sr. Salgado Filho á frente. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES- Nós, que somos Depu
tados ha pouco tempo, debaixo de grandes tumultos, depois 
de muita luta, reconhecemos que o Chefe do Poder Exe
cutiYo, na funcção que ora exerce, não podia, em absoluto, 
ter ord( nadu equiparado ao de Deputado ou ao de qualquer· 
outro fnnccionario, da mesma forma que o presidente de 
uma associacão que tem representacão e grandes respon
sabilidades não pode ficar equiparado em seu ordenado a 
um trabalhador commum. 

Primeiramente, pergunto eu onde está a autonomia 
syndical'? 

O SR. ACYR MEDEIRos - Está na Policia Especial e na 
Ordem Publica e Social do Sr. Fi !in to Muller. 

O SH. A.!'íTONIO RODRIGUES - Para que as organiza
cães tenham moralidade precisam de um administrador 
que, como presidente, ganhe um ordenado que evite fia
grande desresneito ao patrimonio social. - afim de não se 
verificar o que actualmente se dá com o syndicato dos es
tivadol'e~ e outras a.ssociaçües - que antes do . presidente 
terminar o sen mandato não seja eliminado por deshonesto, 
porque os ordenudos que elles percebell) niio dá para sua 
subsistencia. 
. Vê-se, portanto, a maldade .do legislador, no ponto de 
.vista a f[U!' me refiro . 

. Falo com conhecimento de causa, podendo discutir e 
argumenlar, neste particular, com aqueHes que se disserem 
mais so.bios e conscientes. Elles não poderão, em absoluto, 
contradiz<;!r as affü•malivas que acabo de fazer desta tri
buna. 

O art. 15, letra d, diz ainda: 

~os que não estiverem ha dois annos, pelo menos, 
no ext'rcicio da profjssão na localidade da séde do 
Syndicato ... " 

Outra questão inte:oessante suggere esse .dispositivo. 
Supponhamos que qualquer classista venha dos seus Esta
dos, para representar o proletariado dentro da Camara dos 
Deputados. Amanhã. ae suas organizac;ões. pelo simples 
facto d"l (l ,iulgarem um bom administrador. capaz de sabia
mente lhes dirigir os destinos, de~e.iam fazer dP-Ile seu re
presentante, na qualid~de d~ Pre$íd~nte. Ellas ficam inhl
bida~, diante desse dispo5i t.ivo, o qual exige que ellc e~lt:.i a, 
ha dois anno~;<, no exerci~io da profissão. Isso pode se dar, 
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pela má interpretação. E' o que devemos evitar, neste ins
tante. 

O SR. AaYR MEDEIROS - Não é preciso tanto. Basta que 
o trabalhador se mude de um districto para outro, para 
estar inhibido de exercer os se1,1s direitos de representante 
legai dn classe. 

O ~R. ANTONIO RODRIGUES - Agradecendo o apar
te do nobre collega, quero citar o caso que se passou com
migo e que se poderá repetir com qualquer um classista. 
Sou representante dos estivadot'es no Estado da Bahia. 
Afasto-me, porém, daqui, eventualmente, porque a classe 
me delegou poderes para representai-a naquelle Estado. 
Admittamos que, durante essa minha ausencia, 0 ~yndicato 
queira me fazer Presidente. Não poderá, pelo simples facto 
de não me achar eu exercendo a profissão embora, desempe
nhe aquelle mandato temporario na Bahia. E, amanhã, o 
facto poderá dar margem a uma questão em juizo. Poderiam 
os meus adversarios ter ganho de causa, quando a verdade 
é que não existe lei alguma que possa retroagir, ferindo 
um direito já anteriormente assegurado. 

Agora, proseguindo, Sr. Presidente, desejo tambem 
fazer uma ligeira apreciação sobre o n. 4 do art. 113 da 
nova Constituição . 

.. Por motivos de conviccão pbilosophica, política 
ou religiosa, ninguem será privado de qualquer dos 
seus direitos, salvo o caso do art. Ui, letra b". 

A lei de syndicaliz:ação, pelo Decreto n. i 9. 970, ora 
revogado pelo de n. 24.624, prohibia que as associações fi
zessem propaganda dessa ordem. 

O Sa. AGYa MEDEIRos - Aliás, o Decreto 19.770 esta
va coherente com o espírito do legislador; mas o actual, 
não, porque contraria disposição expressa da Constituição. 

0 SR. ANTONIO RODRIGUES - E' sob esse aspecto 
que desejo abordar assumpto. A Constituição, ora em vigor, 
assegura esses direitos a todos os brasileiros, sem excepção. 
Como póde, pois, uma !ei, que depende da Constituicão, res
tringir esses mesmos direitos que ella estabelece? 

A critica que estou fazendo sobre a lei de syndicaliza
ção é a justificativa de um projecto que, depojs de termi
nar estas considerações, apresentarei á Casa . 

.Ainda no arl i20, § uni co, vê-se: 

"A lei assegurar~ a p!uralidade syndical e a com
pleta autonomia dos syndicatos". 

O SR. AcYR r!.EDEmos - E' preciso frizar : " a completa 
autonomia dos syndicatos". 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Ha dia.;, quando falava 
um dos col!egas desta Tribuna, foi granàemaute contrariado 
pelo Sr. Abelardo Marinho, que achava estar o mesmo equi· 
vocado 2m suas afíirmativas. "Venho, mais uma vez, refor-

. car os protestos e as asseverações feítae por aquelle colle· 
ga, porque vejo que estáva com a razão. 

O decreto n. 24.694, de que se trata no momento, foi 
feito de afogadilho e posso assegurar que o Sr-. Salgado Filho, 
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ex-ministro do Trabalho, a quem cabe a responsabilidade 
de havei-o assignado, desconhecia em absoluto as contra

. âic(,lões entre aquelle decreto e a actual Constituição Fede
ral. 

Vou, Sr. Presidente, apresentar um projecto. 
O SR. AC'\"R MEDElROS - Pediria ao collega que lêsse a 

parte l'eferente aos trabalhadores de 18 annos, que não po
dem votar nem ser votados, contrariando dispositivo expres
so da Constituição. Quel'ia que se perguntasse: a que deve
mos obedecer -- á Constituição ou a esse decreto inepto, 
que não corresponde ás necessidades dos trabalhadores e 
que pelo contrario, aberra de todos os principias de liber
dade e de moralidade? 

O !:;R. ANTONIO RODRIGUES Attendendo ao ap-
pello feito pelo nobre collega passo a lêr o artigo iõ que 
diz o seguinte: 

"Os syndicalizados, menores de 18 a.nnos, não 
poderão vota!' nem ser votado". 

Ora, a Constituição assegura, aos maiores de íS annos, 
o direito de votar, pelo que estabelece esse dispositivo do 
decreto n. 24.694 chocante conflicto com que determina 
a Constituição. 

O SI\. ABELARDo :MAfUNHO - A Coru;títuicão se refere 
ao voto politieo. O decreto refere-se ao voto político ou ao 
voto interno, na sociedade? E' wn esclarecimento que peço ~ 
v. Ex. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Responderei a V. Ex. 
0 SR. ACYR MEDEIROS - Não se póde admittir que a lei 

interna de qualquer a.gremiacão, que tenha os seus direitos 
a~segurados na Constituicão. consigne dis\)ositivos que vio
lem a Carla Magna da Republica. 

O SR. ABELARDO MARINHo - A Ccnstitui.cão refere-se 
ao voto politico, para a representa~ão poiitica. Apenas per
guntei se esse artigo da lei a que o nob:-e Deputado se re~ 
feriu, alludia ao voto politico, assegurado p~Ia Constituir;ão, 
ou ao inherente aos associados para elegerem suas directo
rias e commissões. Não tenho presente o texto de let. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - A applicabílidade desta 
dispositivo .•• 

O SR. AoYR ME.OEJROS - E' generica. Na orga>.1iza.ção da 
representação de classes, o trabalhador de i8 annos não 
poderá siquer escolher o delegado eleitor de sua confianca. 
Portanto, o dispositivo está. implicitamente enquadrado na 
parte da ordem politica. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Proseguindo na res
posta a.o aparte do nobre collega, Sr. Abelardo Marinho, 
quero dizer que aqui o dispositivo se refere tão somente 
ás organizações syndicaes, na sua parte de administração. 

Mas, esse associado, que tem 1.8 annos e a quem a lei 
sítivo fica inhibido de concorrer tambem com o seu voto 
para que um candidato seu venha. aqui como delegado 
eleitor. 

O Sn . .ABELARDo MARINHo - Não fica. O dispositivo se 
refere á economia interna da sociedade. ·Não tem applíca
cão para o caso da representação politica. 
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. O SR. ANTONIO RODRIG'CES - V. Ex. pa!"ece •er 
razão mas não tem, pois não p . .:rde uma lei interna da asso
'ciação, que está subordinada á. Constüui~iio, ser EUP~l ior ~ 
mesma. 

O Sa. AcYn MEDEIRO~ - Aliás, não é apena~ ·~s;;e J~s
positívo, e O decr•eto todo que COntraria a di'E[JO.~Ít;:1o l'X~ 

· pressa da Constítuição em vigor, que as::;egura campieta au
tonomia aos S)'ndícatos. O decreto fere. de facto. o tHrcito 
de voto aos trabalhadores de 18 annos. 

O SR. ABELARDO MARINHO - Parece que nã.o mi s'.lffi.:.. 
i:\ientemente claro no meu aparte. Não se mE' afigura que 
o artigo restrinJa um direito assegurado pela Conslítui..;ão 
Federal. 

O SR. A .. "JTONIO RODRIGUES - Effectivamente !'l'S
tringe. 

0 SR. ABELARDO MARINHO- E' opinião de \'. Ex. Este 
artig.o não se refere ao voto para representação p~litica, a 
que têm direito todos os brasileiros maiores de 18 anHus. 
Não póde a lei de sypdicallzação referir-se á repr~sent.ação 
política, porque esta será regulada pela lei de r•=vresentação 
profissional. Ahi, naturalmente, não poderá fi:;urar qual
quer artigo restrictivo do direito de voto nos ter-mos da 
Constituição. Esta a minha opinião e este o sentido in 
pergunta que formulei ao nobre orador. Nessa ~·a•·te, nilo 
~ inconstitucional a lei. Não posso affirmar o me>smo qnnnto 
a outros pontos, porque ainda não os pude leL' lodo;;, 

O SR. AN'rONIO RODRIGUES - Não se pócle compre
h~nder que nm cidadão que tem o dirt>ito poliHco nssegu
rado pela Constituição, dentro de sua organizacüo synclk<Jl, 
veja e~se direito restringido. . , 

O SR. AoF.u.noo MARINHo - A Constituicão ~'r.deral só 
permittt> que sejam eleitos os deputados maiorP.:: de 25 
annos. Quererá i~to dizer que nas associações 5~·udicaliza
das não ~r. po~:m ell!g-~r- alguem que tenha meuo-s de 25 
anno~ ~ 

Evidentemente, uma coisa é muito differE'!lf.e r1<> ,. uL!'a. 
A asS01~iu~ão poderá eleger até quem tenha 21, 22 anno~. 
A lei de ~yndicalizacão regula uma mat~ria e a de repre
sent a1;iio profis~ionalistn regulará outra. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - De accortio !!om o 
l:'::;clarerimento de V. Ex .• a lei de syodicaliza~.:fw deve :-n 
supel'iot· é. Gonslituição ? 

0 8R. ABBLARDO MARINHO - Não é esse O ns.,•Jmplo. 
Dígo qne a lei de syndicalizacão, no particular, não fere n 
C•m ~t ít n ü;üo. 

O SR. ACYR MEoEmos - Fere, corno não. A Constitui
ção é que deve dar estructuru á. representacã0 de dasse. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - 0 cidadfiu, com a 
idade de 18 annos, que adquiriu o direito de vo~I'. de ~te
ser o Chefe da Nação, o que é de muito maior responsabiii
dacle, não póde eleger o representante seu na atjmmistra
cão interna porque a lei de syndicalizacão lhe ti"!.':J. esse di
reito. E' absurdo. 

O SR. ABEl-ARDO MARINHo - Ahi estou de :lc:c:ordó cem 
V. Ex.; póde ser errado, mas inconstitucional não é. 

O SR. AcYR. MEDEIRoS - Urna associacão de cl~dse úe 
unlversitarios, coqJposta de cidadãos de 18 anno::;, comü po-
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derá eleg~r Z~eu delegado eleitor para representaQã.o profis
sionai? 

O Sa. ABELARDO MAAINHo - E' outro assun'oto. 
O Sa. AcYa MEDEIROS - Não. O delegado eleitor é a~-· 

sumpto da economia interna do syndícato. 
O SR. ANTONIO RODRIGUES Devo respo::.;.der ~ 

V. Ex. O nobre Deputado está se sentindo melii.Larado f.!Or 
ter grande responsabilidade como collaborador de diversas 
leis, principalmente do decreto n. 24.694. 

0 SR. ABELARDO MAAINHO - Ahi é que está O equivoco 
de V. Ex. Fiz parte de uma commissão que foi dissolvida 
em dezembro do anno atrasado, commissão cuja maioria er&. 
de proletarios. Essa commissão não pôde ir l'l.dl!l.nte pelo 
grande numero de membros, que eram 19. Dah1 em tliante. 
não intervim absolutamente, nem mesmo incio ao Ministe
rio do Trabalho dar suggestões para neutralizar o~ effeitol> 
da pluralidade de syndicatos, que V. E::t. e eu detestamos. 

O que disse outro dia foi que aquella me-ltda que o 
Sr. Acyr Medeiros combateu de permittir-se ao pl"ofissional 
syndicalizar-se no município vizinho, longe de ::er o qua 
S. E::t. pensava, uma condição desfavorave! ao opE>rario, Li
nha visado evitar que o trabalhador ficasse fóra dos bene
ficios da lei de syndicalizacão. Era um beneficio e não üll! 
male!icio. Dei esse aparte. Dahi, a confusão tiA V. Ex. 
ldéas minhas, que figuram no ante-projecto de 3 de Outu
bro e outras, publicadas na imprensa, foram muita:> ap:·o
veitadas. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Eis a razão por quf1 
V. Ex. se mostra tão ardoroso. 

O Sa. ABELARDo MARINHO - Não defendo uma lei pelo 
facto de conter duas, tres ou mais idéas min~1ae. Defen
del-a-ei, se tiver ídéas boas. H a pontos em quf disr.ordo. 
Haverá outros, entretanto, que ahi foram inclwdos - se
gundo estou informado - pelo Ministro, em virtude de 
conceitos aqui emittidos pelos representantes de classes 
O Ministro foi ao encontro das .idéas de VV. EE". e agnra 
está sendo atacado por ter adoptado taes mediclas. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Devo esclarecer que 
o Sr. Salgado Filho, ex-Ministro do Trabalho, não pórJe, em 
absoluto, affírmar que tenha havido a menor wterfercnt:ill 
da minoria proJetaria desta Casa na elabora~,:ão d~ n•wa lei 
syndiMiizadora. Digo-o sem medo de errar. Tudo co:-reu a 
nossa revelia, e tanto assim foi que deixamos que a lei 
fosse publicada para então lavrar o nosso prote.;~o. 

O SR. ABELARDO MARINHo - VV. EEx. p..)l.l!!m não ter 
intervindo pessoalmente; mas fizeram protestos vehcmen
tes na propria occasião em que se ultimava a votação, Pt'O·· 
testas que foram reproduzidos em outras opportunido.des e 
que repercutiram no Ministerio do Trabalho. Em canse· 
quencia dessas manifestacões, o Ministro do Trabalho teria 
tomado em consideração o desejo dos representantes de 
classes nesta Casa. como, aliás, era. do seu dever. 

O Sn. AcYa MEDEIRos - Essa é uma lei f~scista :ttt1 
se quer impingir ao trabalhador, disfarçadan1ente; este, 
porém, não acceita as idéas que o procuram acllrrentar: a 
preceitos prejudieiaes á sua liberdade. 

0 SR. ABELARDO MARINHO - Neste ponto, aebo qu~ 
VV. EEx. fazem muito bem. 
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0 SR. ANTONIO RODRIGUES · Sr. Presidente, Se~ 
nhores Deputados: E' este o decreto .sobre a I~. i de syndi
calização, que envio á Mesa para os fins cv.a•;enientes. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente .- Vou levantar a sessii.o, rie~hmanao 
para amanhã a se~uinte 

ORJ?EM DO DI:\ 

Votação do requerhnento n . 6, de 1934, do Sr. A:mrci-.l 
Torl'e~. pedindo ínfol'mações sobre o numero do ultimo d~
n"' l o E'xproditio pelo Governo Provisorio e a rnateria comid2 _ 
(Discussão unica.) 

Votação do requerimento r. . 7. de Hl3·~. du ~r. l\tozart. 
Lago, pedindo informações sobre regime alimentar no Hos
pital Nacional de Psychopathas. (Disc!Lssão unica.) 

Votação do requerimento n. 8. de 1934. do Sr. Mozart 
Lago. pedindo informacões sobre instruc.;:ões bai-xadas pl'lo 
Sr. Chefe de Policia. (Discussão unica.) 

Votação do requerimento n. 9, de 193-i, do Sr. João 
Vitaca e outros, solicitando informr..;:ões sobre prisão de ope
rarias grevi~>t:ls da firma Pereira Carneiro & Cia. (DiscuJsãu 
unica.) 

Discussão unica do pro,ieclo de resolucão n. f A, rle 
1934, organizando o Regimento Interno da Camat·a dos Depu
tados: cnm parecer sobre as emendas. 

Levanta-se n sessão ás -t 6 horas. 
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17 .. Sessão, em 9 de Agosto de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 14 horas, comparecem os Srs.: 
Antonio Carlos, Clementino LisbOa, Waldemar Motta, AI· 

varo Maia, Mario Chermont, Moura Carvalho, Lino Machado, 
Costa Fernandes, Adolpho Soares, Godofredo Vianna, Agenor 
Monte, Freire de Anprade, Luiz Sucupira, Pohtes Vieira, Je
hovah Motta, Xavier de Oliveira, Irenêo Joífíly, Arruda Fal
cão, Arnaldo Bastos, Góes Monteiro, Valente de Lima, Arthur 
Neiva, Homero Pires, Francisco Rocha, Nelson Xavier. Jones 
Rocha, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Cor
rêa, Adolpho Bergamini, Nilo de Alvarenga, João Gnimurães, 
Prado Kelly, Acurcio Torres, Fa.bio Sodré, Buarque Nazareth, 
l!"'rancisco Marcondes, Ribeiro Junqueira, Negrão de Lima, 
Augusto Viegas, MatLa Machado, Vieira Marques, Clemente 
Medrado, Furtado de Menezes, Polycarpo Viot.ti, Cincinato 
Braga, Lacerda Werneck, Moraes Leme. Nero de Macedo, 
Francisco Villanova, João Simplicio, Renato Barbosa, Fanfa 
Ribas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos. Acyr ::.\Iedeiros, An
tonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Antonio Penl!afort, Se
bastião de Oliveira, João Vitaca, Edmar Carvalhc:, Ricar·do 
Machado, Walter Gosling, Augusto Corsino, Horacio Lafer, 
Pedro Rache, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Abelardo 
Marinho e Thiers Perissé (71) • 

O Sr. Presidente - A lista de prcscn~n accusa : ::.-·mpa
recimento de 71 Srs. Deputados. 

Está aberta a .sessão. 
O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario. serv ínri•) rle i•\ 

- Procede á leitura da acLa da sessão antecedente, a qual 
é, sem observacões, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 
O Sr. Clementino Lisbõa (3• Secretario, se1-v fnâ·; ri!: f>) 

- Declara que não ha Expediente a ser lido. 
Vão ã imprimir os seguintes 

PARECER 

N. 1 - 1934. 

Nega licença pedida para proseguimento do processo ins
taurado _contra o Deputado João Villa.sb6as 

(Da Commissão de Policia - Policia 2, de 1934) 
O Juizo de Direito Criminal da comarca de Cu\·abá. 

Estado de Matto Gro3.so, remétteu ao Pré.sidente da AÚem-
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bléa Nacional Constituinte, com o officio n. 18, datado de 
19 de Abril do corrente anno, uma copia da denuncia of
ferecida pelo Promotor de Justiça daquella comarca cuntra 
o Deputado João VillasbOas, pelo crime capitulado no art igo 
331, n. 2, combinado com o artigo 330, paragrapho 4°, da 
Consolidação das Leis Penaes da Republica. solicitando da 
Assembléa a necessaria licença para que contra o referido 
Deputado tivesse andamento o respectivo processo criminal. 

A denuncia em apreco . foi apresentada em 18 de Abril 
do corrente anno contra Nagib Mutran, José Mutran, Chu
cre Mutran, syrios, commercianle$ estabelecidos na capital 
daquelle Estado, socios solidarios da firma M.utran e Irmãos 
e o Dr. João VillasbOas, brasileiro, advogado, Deputado á 
Assembléa Nacional Constituinte, actualmente residente 
nesta capital. Eis como a denuncia nar::-a o 13do dellcluo
so: que Felippe e José Sfair, negociantes, estabelecidos na 
capital de S. Paulo, endossaram, em confiança, no anno de 
mil novecentos e· vinte e seis, a. Mutran e Irmãos, uma du
plicata de sua propriedade, da emissão e acceite de Rage 
Badt·e, no anno de mil novecentos e vinte e quatro, prove
niente · de vendas de mercadorias, para que elles. promoves
sem á cobrança amigavel da importancia nella declarada de 
quatro contos setecentos e setenta· e tres mil ~ novecentos 
réis; que Mutran e Irmão;; não con:;eguindo re·~eber do de
vedor Rage Badre dita importancia, no anno de mil nove
centos e vinte e seis, os credores Felíppe e José Sfair lhes 
autorizaram a transferencia da alludida duplicata ao dou
tor J-oão Villasbõas; que este advogado de posse do titulo, 
recebeu de Rage Badre não só o valor je quatro contos se
tecentos e tres mil novecentos réis, juros, bonorarios e ou
tras despesas, perfazendo um total de sete contas novecen
tos e cincoenta e quatro mil réis, cujo p:1gamento lhe fOra 
effectuado, emittindo-lhe :lage Badre cinco notas promisso
rias do valor, respectivamente, de tres contos duzentos e 
setenta e quatro mil réis; um conto e seiscentos mil réis ; 
um conto duzentos e oitenta mil réis; um conto de réis; e 
oitocentos mil réis, com vencimentos para 31 de Janeiro, 
10 de Agosto, 16 de Outubro e i6 de Dezembro de 192 7 I! ·8 
de Fevereiro de 1928, títulos ·esses que foram avalisados por 
Manoel Felizardo e Filhos e descontados na Agencia d() 
Banco do Brasil em Cuyabá, sendo os tres primeiros pelt> 
proprio Dr. João Villasbôas e os dois ultimos pelo advo~ 
gado Mario Motta e capitão Leonel Hugueney, como pro· 
curadores do Dr . João Villasbôas; que as mencionadas pro
missorias foram pagas, nas datas dos vencimentos, ao Ban.:. 
co do Brasil pelo emittente Rage Badre; finalmente, que os 
queixosos Felippe e José Sfair, proprietarios da supraci
tada duplicata que deu lagar á emissão daquellas notas 
promissor ias a favor do Dr . João Villasbõas, até a presente 
data não receberam o pagamento do seu credito, da quantia 
de quatro contos, setecentos e setenta e tres mil novecen
tos réis, de que lhes era devedor Rage Badre. 

Consta da denuncia offerecida que a mesma se funda 
em elementos indiciarias . decorrentes de um inquerito po
licial que teria sido promovido perant{' a Delegacia de In
vestigações, na capital do Estado de São Paulo. ·· 

Na apreciação de pedidos de natureza do que se trata, 
cahe i~ques~ionavelmente á Camara do!< Deputados, como 
competia á Assembléa Nacional Constituinte de accOrdo com 
o seu Regimento Interno, resolver soberanamente sobre o 
merecimento das provas, procedencia ou improcedencia da 
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accusação, bem como dos motivos de interesse nacional que, 
mesmo nos casos de prisão em flagrante, possam aconse
lhar a não interrupção do mandato do Deputado. Ora, no 
caso vertente, não foram pelo juiz summariante remettidas 
á Assembléa Nacional Constituinte as provas em que se 
funda a accusação, mas tão s.ómente uma copia da denun
cia offerecida; e, assim sendo, falta á mesma Assembléa, em 
sua funcção actual de Camara dos Deputados, elementos de 
convicção bastantes para resolver sobre a procedencia da 
accusacão, unieo ·caso em que, ao nosso ver, se justificaria 
a concessão da licença solicitada . 

. Assim entendendo, a Commissão de Policia é de pa
recer que deve ser denegada a mesma licença. 

!Sala das Sessões, em 9 de Agosto de 1934. - Antonio 
Carlos. - Tkomaz Lobo. - Clementino Lisbôa. - Wal-
demar Motta . · · 

PARECE."\ 

N. 2 - 1934 

Declara que o proseguimento do processo criminal instau
rado contra o Dr. Luiz Vieira de Mello independe de 
licença da Camara. 

(Da Commissão de Policia - Policia n. 3, 1934) 

O Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal da Capital 
do Estado de São Paulo remetteu ao Presidente da Assem
bléa Nacional Constituinte, com um officio. datado de 26 
de Maio de 1934, o processo original da queixa-crime apre
sentada pelo cidadão Paulo C. Supplicy contra o Dr. Luiz 
Vieira de Mello, pelo crime previsto no art. 317 da Conso
lidação das Leis Penaes, solicitando licenca da Assembléa 
Nacional Constituinte para. o proseguimen to do respectivo 
processo, visto ser o querel!adl) supplente de Deputado á 
mesma Assembléa. 

De accõrdo com o disposto no artigo 3~ da Constitui
ção Federal, esta immunidade parlamentar é extensiv::. uni
camente ao supplente immediato do Deputado em exercicío 
Tra ta-se na hypothese de um segundo supplente de Depu
tado, não tendo ainda sido chamado a ~xercicio o primeiro 
supplente do mesmo partido; ~. as:;im o;endo, a Commiss5o 
de Policia é de parecer que, no caso vertente, em face da 
citada disposição constitucional, o proFeguimento do pro
cesso criminal instaurado independe de licenca da Garoara. 

Sala das Sessões, em 9 de Agosto de 19~4. - Antonio 
Carlos. - Thomaz Lobo. - Clementino Lisb6a. - Wal
demar Motta. 

PARECER 

N. a- 1934 

Declara que iruiepenrle rle l-icença c1a Camara o proseuui
mento do proces.M crimin. :l instauradJ ~ontra o senhor 
Nuncío Soares dn Silva. 

(Da Commissõ:o de Policia - Policia "'1. 4, de f934 

O Juiz de Direito da comarca ·de São Carlos, du Estarlo 
de São Paulo, com um officio, dataào de 1-3< d e .1\.Ja:rço do 
corrente anno, remetteu ao Presidente da Assembléa ·Na-
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cional Constituinte uma copia do processo crime instaura
do pela Justiça Publica cont;-a o. c~dadão Nuncia Soa~es ~a 
Silva como incurso na ~anccao do art. 1 ~9. em combmaçao 
com o paragrapho 20 do art. 18 do Codigo Penal, solici
tando da Assembléa Nacional Constituinte l•cenca para pro
seguir no mesmo processo por tratar-se de supplente de 
Deputado á mesma Assembléa. . 

A immunidade de que se trata· é e:-rtensn.:a apenas ao 
supplente immediato do Deputado em _ex~r~?_icio, de accôr
do com o disposto no art. 32 da Constltmc;ao Federal. e o 
denunciado é o nono supplente do seu . Partido, não tendo 
sido ainda chamado a exercício nenhum dos anteriores. 

Assim sendo, a Commissão de Policia, em face da dis
posição constitucional citada, é de parecer que independQ 
de licença da Camara o proseguimento do proces.so crimi
nal instaurado. 

Sala das 1Sessões, em 9 de Agosto de 19134. - Antonio 
Car-los. - Thomaz Lobo. - Clementino Lisbóa. - Wal
demar .Motta. 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberação a 
seguinte 

2 

INDICAÇ.~O 

Indico, ouvida a Camara dos DeputadoE, fique a Mesa 
autorizada a dirigir-se ao titular da pasta da Guerra, soli
citando-lhe. tratamento igual, para os .soldados e cabos <lo 
Exercito, a.o dispensado aos sargentos e officiaes benefjcia
dos pela Constituição Federal de 1934, e mais leis de amnis
tia baixadas pelo Chefe do Governo Provisorio da Republica, 
no período dictatorial felizmente extinoto em 1-6 de Julho 
ultimo. 

Sala das Sessões da Camara dos Deputados, c:11 9 de 
Agosto ae 1.93-L - Moz.art Lago. 

Justificação 

A lei, tanto na conformidade da Constítuicão de 1891, 
como na do trambolho constitucional promulgado ~ j 6 de 
Julho ultimo, é igual para todos. E justica seja ieita ao 
Sr. Getulio Vargas: teve S. Ex. o cuidado, em ~.,.--::-" os de
cretos de amnistis ·que baixou, após o 2:4 àe .Outubro de 
1·930, de não exduir os soldados da relacão de beneficiarias 
de sua clemencia de vencedor de todos os movimentos sub
versivos explodidos, gorados ou simplesmente inventados 
pela policia, contra a sua autoridade nos Estados e na 
União. 

Por outro lado, quem lê as entrev1st2s do eminente 
general Sr. Góes Monteiro, ou· lhe decifra as proelamacões, 
como a de ante-hontem, aconselhando o Exe:cito a se rão 
immiscuir na poliliea, tem· a sensacâo de quil o actual mi
nistro · da Guerra pugna e zela tanto e tão carinhosamente 
por todos os seG.s commandados que. po~· seu gosto, até c 
Exercito se isolaría da Nação, ua torre cte marfim do seu 
adio ás democracias, inaccessivel" aos partidos e ás candida
turas paizanas, que são tão da essenci..l · do , regime que 
S. Ex. detesta, mas que não combateu até hoje senão de 
!Jet("(l. 
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·Não se eomprehende, J)ortanto, quer ante a ~tlitudc do 
Sr. Getulio Vargas, quer ante &s constan~es declaracões de 
amor do Sr. Góes Monteiro pela sua 0las.;e, que soldados e 
cabos - grande maioria do Exercito - P.nvolvidos em mo
vimentos contra a ordem, dos quaes já foram amnistiados 
officiaes e sargentos - continuem, até este momento, fóra 
das fileiras de que se viram excluidos ern virtude de reso
lucões para todos, sem excepcão, já revogadas, e rn&ndadas 
archivar em perpetuo silencio. 

Essa é, tambem, a incomprehensão das victimas do tal 
systema de dois pesos para a mesma mfldida. uos despro
tegidos soldados e cabos de São Paulo e de Curyf.iba, que se 
encontram nesta Capital, licenciados .:ontra vontade, pas
sando privacões, e ainda, muitos delles, com :lS respectivas 
cadernetas cheias de annotacões desabonadoras, oriundas de 
inquerítos que nada apuraram ou de syndi·~ancias que não 
chegaram a termo, e que, umas e outras, se pudessem sub
sistir pela propria regularidade e acabamé"do, não pode
riam prevalecer ante a amnistia ampla decretada :(leia Cons
tituição em vigor. A indicação vai~ por um appello angus
tioso d~ muitas dezenas de "~ranadeiros., anon:ymos, que 
acreditam, como o humilde signatario, não tenha ainda o 
Chefe illustre e acatado podido deter-se no estudo da si
tuação em que se encontram. 

O Sr. ··Presidente - Tem a palavra o Sr. Henrique 
Dodsworth, primeiro orador inscripto. 

O Sr. Henrique Dodsworth requer e obtem falar da ban
cada. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente, pelos t:lis
cursos proferidos no plenario da Camara e pela attitude que 
assumiram em face da actuação administrativa do Inter
ventor no Dislricto Federal, está per:feitamente esclarecida 
a situacão dos contenaores. 

Movido exclusivamente pelo desejo de bem servir a() 
Distrieto Federal e á sua população, tive emcjo de iniciar, 
ainda 'na Assembléa Constituinte, um relato minucioso de 
todos os acont~cimentos que se prendiam á. adminis.tração 
municipal, assim procedendo, hontem como hoje, sem in
tuitos pessoaes de qualquer ordem, mas umeamente obede
cendo aos propositos de resguardar os altos interesses da 
Capital da Republíca. 

Venho, hoje, á tríbcna, impellido pelo dever de apre
sentar documentos cornprobatorins das asserções lJOr mim 
feitas, em apartes aos varias oradores que, no recinto, se 
têm occupado da questão e para adduzir outras considerações 
em abono da legitimidade da critica que se vem realizando 
á administração do Interventor no Disfricto Federal, cujos 
actos, e tão somente os actos, já foram por mim apreciados 
mais de uma vez. 

Conheco, Sr. Presidente, o encanto das campanhas que, 
visando o interesse publico, muita vez fiz isolado ott em 
companhia escassa, e conheço hoje a satisfação maior de 
verificar que varias eminentes figuras desta Casa retornaram 
o mesmo thema, ou porque julgassem ser esta a opportunl
dade de fazel-o, ou por.que só np actual instante realmente 

C. D.- VOLUME li 3 
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pudessem desenvolver sua actuacão em tal sentido. Facto 
é que só existe uma coisa, só estão em jogo, só se devem e 
só se podem discutir os erros da administração. em face dos 
interesses politícos que os determinam. Se assim não fosse 
muitos desses erros poderiam ser, até com benevolencia, 
omittidoa, porque certo é que, em todas as administrações 
e em todos os períodos, ha, na verdade, attitudes acertadas 
e outras de menos acerto. . 

O que, entretanto, occorre no Districto Federal não 
é passível de duvida nem sequer de contestação: é que as 
directrizes da administração do Districto Federal, foram des
viadas do seu curso normal, exclusivamente pela circum
stancia de ser o Interventor no Districto Federal chefe de 
um partido e pôr a serviço da victoria delle toda a sua in
fluencia pessoal e administrativa. 

Ha dias, quando orava illustre rept:esentante do Par
tido Autonomista, relembrei que foram sem conta os im
pecilhos, os embaraços areados na campanha eleitoral para 
formação da Assembléa Nacional Constituinte, campanha 
em que os desmandos, as perseguições e as violencias che
garam a ponto de crear, para os representantes do Partido 
Autonomista, uma excepção odiosa quanto aos discursos 
que proferiram nas sociedades de radio-diffusão, visto como 
os dos seus adversarios tinham de ser, préviamente. sub
mettidos á censura da Policia, sob pena de não se poderem 
valer desse meio de propaganda em beneficio de suas idéas 
e de suas candidaturas. 

O SR. ADOLPRo BERGAMINI - Nos jornaes o mesmo oc
corrio.. 

O SR. JoNES RoCHA - A essa época, não era··mais Chefe 
de Policia o 5r . João Alberto. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não attribui ao 
Sr. João Alberto, a iniciativa ou a responsabilidade da cen
sura aos discursos pronunciados pelos elementos não filia
dos ao Partido Autonomista. O que posso ássegurar a 
V. Ex. - e disso vou dar a prova immediata - é que. em
quanto os candidatos do Partido Autonomista podiam livre
mente dis!}or do microphone das sociedades de radio-diifu
são, para pronunciar seus discursos .. . 

O SR. JoNES ROCHA - O Partido Autonomista não fez 
propaganda pela radio-diffusão. 

O SR . HENRIQUE DODSWORTH - ... seus adversa
rios estavam adstrietos á e:x:igencia descabida de, anteci
padamente, passarem pela Repartição da Policia e sujeita
rem á autoridade daquelle Departamento publico aquillo 
.que iam proferir, afim de que a censura exercesse sobr~ 
seus discursos as amputacões necessarías no momento, evi
dentemente objectivando ou coHimando um fim político. 

Tenho em mãos, Sr . Presidente, um· documento dessa 
.natureza, que comprova, de fórma irretorquivel, a veraci
il.ade do que estou affirmarido da tribuna. Trata-se do dis
-curso que, numa das sociedades de radio desta cidade, deve
ria profel'ir o Dr. Rodrigo Oetavfo Filho, eminente persona
lidade do nosso meio jurídico, .. . 

O Sn . AooLPHO BERGA...,HN> - Nome do mais alto valor 
moral e cultural. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - . . . e que, no em
tanto, foi forçado, pela Radio S.ociedade Mayrink Veiga, sob 
pena de ·não poder acolhel-o em seu studio, a ir préviamente 
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;á Directoria Geral de Publicidade, Communicações e Trans
:porte da Policia do Districto Fedet·al, para que o seu discurso 
·.fosse visado. 

O SR. JONES RocHA - Ao Partido Autonomista ne
·nhuma culpa cabe por isso. A censura era fructo da epoca 
dictatorial que atravessa vamos. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Aqui está o "visto" 
.da Policia no discurso que, naquella occasião, o Dr. Rodrigo 
.octavio Filho, candidato do Partido Economista, proferiu na 
Sociedade Mayrink Veiga . 

O SR. Jo:~ms RocHA - Resta saber quaes os termos do 
discurso si eram aggressivos ao Governo, si continham al
gum ponto que ao Governo talvez não conviesse divulgar, 
·no momento. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - . Aggressivos ou 
não, convenientes ou inconvenientes, favoraveis ou desfa
voraveis ao Governo, não é isso, abso1utamente, o que estou 
.discutindo. Apenas assevero que, ... 

0 SR. ADOLPliO BERGAMINI - Assevera e prova. 
0 . SR. HENRIQUE DODSWORTH - . . . emquanlo ne

.nhuma rest.ricção era feita ao Partido Autonomista na di
·vulgação de suas idéas e candidaturas, os candidatos do Par
tido Economista, inclusive pelo radio, eram obrigados a pas
sar préviamente pe~a repartição da Policia do Distrícto 
.Federal. 

O SR. JoNES RocHA - Nenhum candidato autonomista 
fez uso do radio para propaganda do Partido. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - 0 Partido Democratico 
soffreu a mesma censura e encontrou os mesmos óbices. 

O SR. JONES RocHA- O nobre orador tem a prova da 
grande liberdade · que o Governo deu aos adversarios du
rante a campanha eleitoral, nas proprias entrevistas de 
S. Ex. aos jornaes, das quaes, si algumas foram censuradas, 
outras, entretanto, bastante vehementes, a . Policia deixou 

.sair. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Posso dizer a 

V. Ex . que até o topico do "Correio da Manhã" sobre a mi
nha candidatura foi censurado pela Policia. Fui obrigado, 
naquelle instante, a arrostar a má vontade da Policia, fa
zendo a propaganda de minha candidatura em bolet ins que 
pessolmente distribuía pela Cidade, porq'ue entrevistas que 
concedi a variaS gazetas da Capital não lograr am publica

..çã.o, impedidas que haviam sido pela censura . 
O SR. JoNES RocHA - Outras o foram. 
O SR. AMARAL PEixOTO - Qual a relacão que existe en

tre o Partido Autonomista e a chefatura da· Policia do Dis
·tricto Federal? 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. , aliás, 
não ouviu o comece de minha argumentação, que é. de facto, 
dirigida. especialmente a V. ~ •. porque, quando . falava, ha 
·dias, o Sr. Adolpho Bergamini, tive opportunidade de me 
referir, em aparte; á censura exercida nos discursos dos can
.didatos do Partido Economista pela policia, e V. Ex. se 
mostrou surpreso de que essa censura houvesse occorrido 
durante a phase da propaganda eleitoral. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Desconhecia. 
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Hoje, trago a prova 
de que os candidatos do .Partido :Economista eram obriga
cos, antecipadamente, a frequentar a repartição de policia 
para, á noite, então, comparecer aos "studios" das socieda
des de radio, afim de proferir seus discursos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -'- Desejaria que V. Ex. me 
esclarecesse si attríbue á orientação da chefia de policia o 
desejo de auxiliar ou difficultar a propagand9. jos adversa
rios do Partido Autonomista. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH -Não posso ter du
vida em que, tratando-se, como se tratava, de censura po
licial, de censura exercida apenas em relação a candidatos 
do partido que combatia a situação, tal censura, evidente
mente, visava favorecer aos adversarios desse partido. 

O SR. AMARAL PEll:OTO - Devo dizer que a censura 
era geral. Convidado, urna vez, pelo Partido Civico Leopol
dinense, em Ramos, onde existia uma estação de radio, a di
rigir algumas palavras á popul'a:cão do Districto Federal, 
acceitei a. incumbencia. Pois bem: uma semana depois essa 
estação foi fechada pela policia, e o foi porque não estava 
em condições de funccionar. Era a estação de um partido 
da zona da Leopoidina, filiado ao Partido Autonomista, es
tação essa que esteve :Cechada. durante todo o periodo de 
propaganda eleitoral. E não foi possível utilizai-a sem que 
estivesse legalizada. Vê, pois, V. Ex. que a attitude da po
licia foi imparcial. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A argumentação de 
V. Ex. prova •.• 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - A imparcialidade da policia. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ••• contra Vossa 

Ex. : uma sociedade de radio, que não estava legalmente or
ganizada e. por consequencia, não podia funcc.ionar, abriu um 
studio, valendo-se da simples circumstancia de estar ligada 
ao Partido Autonomista. 

O SR. JoNES RoeRA- Mas foi fecbada. 
O SR. AM:ARAL PEIXOTo - Simples circumstancia, não. 

Se fosse por essa simples circumstancia, com facilidade teria 
podido legalizar sua situação a tempo. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Já que não estava 
em condições legaes de funccionamento, teve de cessar as ir
radiações, mas não por ter V. Ex. occupado o microphone. 
E vou mostrar que, não podia ser por isso. Tanto fazia qu;e 
V. Ex. occupasse o microphone ou que a sociedade irradiasse 
outros discursos, musica ou o que fosse. O facto é que o 
funccionamento era illegal e a estacão foi impedida de con
tinuar as irradiações pela illegalidade de sua situacão. 

O Sa. JONES RoCHA - Se dispuzessemos de facilidade 
junto ã policia, não teria sido fechada. Nada adiantou o 
prestigio que os cargos officiaes dão. Não nos utitizamos 
delle, quer dizer, nós, não; as autoridades directoras do Par
tido. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Demonstrada a pre
liminar da violencia exercida contra os adversari(js do Par-
tido Economista, passo agora a provar, ma-is uma vez, que as 
reformas elaboradas na actual Interventoria do Districto Fe
deral não obecedem real e exclusivamente, como devera ser, 
ao objectivo de attender ás necessidades de serviço •. 

O SR: JONES RocHA- Attendem, sim. 
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Esse o grande ponto 
em causa; essa a grande questão. Esse é que é o 
grande -ponto em causa . Essa, a grande questão a ser d1s
cutida. Direi, mesmo, a unica, · porque as pessOas não nos 
interessam; o que nos interessa são, exclusivamente, .os actos 
da administração, errados, nocivos. a ponto de considerar eu 
>0 maior serviço prestado á gestão .do actual Interventor, o que 
tem partido dos seus adversarios, que lhe têm mostrado os 
inconvenientes dessa obediencia á paixão política, que cegou 
S. Ex. no alto cargo que occupa, fazendo-o desviar o rumo 
.da administração da Prefeitura, tão sómente em beneficio 
do seu partido. 

O Sn. JONES RocHA- O Interventor no Dislricto Federal 
.não é um apaixonado politico 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Sr. Presidente, te
nho em mãos varios numeras do orgão officia1 da Prefeitura, 
.o M J" ornai do Brasil", que se relacionam com as reformas da 
Assistencia Municipal, que, ha poucos dias, arbitrei :10 nu
mero de cinco, sendo que o illustre Deputado. Sr . Thiers 
Perissé, fez corrigenda immediata, accrescentando mais tres, 
que eu desconhecia. 

O SR. Jorms RocHA - O Sr. Thiers Perissé hoje poderá 
dizer que são i i. 

O SR. HENRIQUE. DODSWORTH - Poderá S. Ex. di
.zer que são onze, porque, realmente, é difficil saber. ao certo, 
quantas são as reformas de qualquer repartição da Prefei
tura, isso porque só ha um homem privilegiado, no Districto 
=Federal, conhecedor de tudo o que se passa n.a administração 
municipal - o Conde Pereira Carneiro, que, por ser o o:;:o
prietario do "Jornal do BraEil", poderá manusear a eoUecaçâo 
.desse matutino, de vez que ha muitos numeras esgotados e 
outros que são difficilmente encontrados. 

O Sn. AMARAL PEJ:tOTo - O Sr. Thiers Perissé deve 
estar, realmente, informado, porque tem varios· parentes no
rmeados sem concurso, na administração do Dr. Paulo de 
Frontin. 

O SR. JoNEs Roc·HA - Se e orador quizer. poderei for
,necer-lhe os numeras que lhe faltarem, do "JQrnal do Bra
·sil", porque possuo a collecação. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH -Está equivocado o 
o.nobre collega, Sr. Amaral Peixoto, quanto ao caso dos con
·cursos. H a cargos para os .quaes é exigido Q concurso, que 
se não póde dispensar para a invest idura dos funccionarios . 

·Outr()s, entretanto, são de nomeação di1·ecta. 
O SR. AMARAL PEIXOTo - Quando V. Ex. era secretar io 

·da Prefeitura ..• 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Nunca fui secreta

·rio da Prefeitura . 
. o SR. AMARAL PEIXOTo - ... d-o Dr. Paulo de Frontin ... 
0 SR. HENRIQUE DODSWDRTH - Está V. E~. enga

·nado, pois fui apenas auxilia-r de gabinete. 
O Sn. JoNEs 'RocHA - Auxiliar com tal pre~tígio que 

-~ra o mesmo que ser secretario. 
O SR. AMAAAL PEIXOTo - • • • quando V. Ex foi auxiliar 

rde gabinete do Dr. Paulo de Fronlin, acaso n essa tpoca foi 
aberto algum cone.urso-? 
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0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - Acceito o aparte 
para, em respeito á alta responsabilidade de Paulo de Fron-
tin, põr cobro á confusão que se quer fazer, comparando duas 
adminístrac;ões que de fórma alguma podem ser confron-
tadas. · 

0 SR, ADOLPHO BERGAMINI - Effectivamente. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH- O caso da adminis-

tração Paulo de Frontin é o $eguinte: havia sido convidado
pelo Presidente Rodrigues Alves. em sua segunda presiden
cia. para Prefeito dó Díslricto Federal o eminente brasileiro, 
Sr." Lauro M:uller. Logo após o fa!lecimento de Lauro Mui-· 
ler. foi convidado para o cargo o Sr. Paulo de Frontin, com 
prazo fixo para administrar a Prefeitura durante ;;ei;; mez.~!õ. 
visto como se deveria proceder, em seguida. á el~icão do· 
novo Presidente. 

O SR. JoNES RocHA - Abi é que estaYa o grande mal. 
S. Ex. quiz f azer em seis mezes o que deveria . realizar em. 
quatro annos. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Claro está, Senhor 
Presidente, na presumpção natural de quem occupa cargo· 
dessa natureza, não se julgava o continuador da geHão admi
nistrativa que deveria iniciar. 

O Sn. AMARAL PEIXOTo - Nestas condições, a bõa te
chnica mandava que fosse feito o menor numero de nomea- · 
ções. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O Sr·. Paulo de 
Frontin, traçou desde logo, um plano de accão para seu:>· 
seis mezes de Prefeitura. e esse plano de acção visava, espe
cialmente, uma serie de obras indispensaveis á vida do Dis
iricto Federal, obras essas que absorveram. realmente, toda 
a sua actividade . 

O SR. JoNES RocHA- É o que está succedendo na admi-· 
nistração do Sr. Pedro Ernesto. 

O SR. HE~RIQUE DODSWORTH - Só ha uma obra, 
que eu conheço, do Sr. Pedro Ernesto: é a de estar destruin
do a Prefeitura, porque as outras não apparecem. 

Vou demons tr.ar e ·v. Ex. vae acabar concordando com
migo. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - O Sr. Pedro Ernesto não está 
destruindo a Prefeitura. A prova é que deix<»u um saldo· 
em 1933. Por que V. Ex. faz essa critica e persiste em· 
questão já debatida e defendida? 

O SR. HENRIQUE DODSWOR.TH -Estou apenas atten
dendo á curiosidade de V. Ex .. respondendo a pergunta que· 
f ez e, como declarei, procurando evitar, em respeito á alta 
personalidade do Sr . Paulo de Frontin . • . 

O Sn. AMARAL PErroTo - A qual presto as homenagens, 
como grande admirador que f ui de S. Ex. · 

O SR. HENRIQUE DODSWOB.TH. - ... que se conti
núa a estabelecer confusão entre a sua administração na· 
Prefeitura com a do Sr. Pedro Ernesto. 

O Sr. Paulo de Frontins, resolveu não lavrar nenhum 
decreto de nomeacão na Prefeitura, aguardando as reformas 
que, então, iria faz;er no momento em que já houvesse con
cluído as obras que projectava realizar no Districto F ederal. 
· Acontece que essas reformas foram feitas nas vesperas 
de sua sahida da Prefeitura, porque já estava eleito Presi...:-
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dente da Republica o Sr. Epitacio Pessoa, e sabido que era 
de todo mundo que o Sr. Paulo de Frontin, não continuaria 
á testa da Prefeitura. 

Ora, essas reformas, Sr. Presidente, immediatamente á 
posse do Dr. Sá Freire no cargo de Prefeito, foram annul
ladas por esse antigo politico do Districto Federal, annulla
cão que, conforme tive ensejo de dizer hontem, colheu até 
os nomeados que o Sr. Sá Freire, havia solicitado ao Sr. Pau
lo de Frontin. 

Não foi aberto, realmente, o concuro, para o caso a que 
allude o nobre Deputado Amaral Peixoto, porque, supponho, 
naquelle momento, não era exigida a prestacão dessa prova 
de seleccionamento para investidura nos cargos. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI - O Sr. Paulo de Frontin, 
havia estabelecido essa praxe, interrompida logo depois. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Mas, se porventura 
o concurso deixou de se realizar, não vejo por que, em que 
a exigencia é regulamentar ou legal, nos devemos afastar 
dessa norma. 

Se é exigido o concurso e este deixa de se realizar, ha 
evidentemente erro. 

Toda a desobediencia á lei é, certamente, um erro admi
nistrativo. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. quando auxiliar de 
gabinete, devia ter evitado esses erros. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Erros do passado, 
se foram commettidos, não impedem que hoje seja proce
dente, inteiramente, uma critica em relação á adminístracü.o 
do Sr. Pedro Ernesto, que, obrigado por lei a abrir concurso 
para provimento dos cargos, fóge discricionariamente a essa 
formalidade. 

O SR. ADoLPHo BERGAMINI - Apoiado. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Esta é que é a ar-

gumentacão. . . · 
O SR. ADoLPHO BERGAMINI - Logica e serena. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - . . . impessoal, se

rena e logica, como disse o eminente collega pelo Districto 
Federal. 

O SR. AMARAL PEIXOTO ~ V. Ex. concordou, em seu 
tempo, em que fossem feitas as nomeações? 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A mim não cabia 
concordar ou discordar dos actos de autoridade a que eu era 
subordinado, na qualidade de mero auxiliar de gabinete. 

O SR. JoNES RocHA -V. Ex., como auxiliar de gabi
nete, tinha grande e decisiva actuacão na administracão; isso 
era publicamente sabido. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, o 
illustre Deputado Sr. Jones Rocha está, hoje, excessivamente 
amavel para commigo, dando-me um relevo que não pos
suía na política em 1919. Nesse tempo eu era méro au:d
liar de gabinete, sem responsabilidade de especie alguma. E 
como poderia eu discordar dos actos do Prefeito do Districto 
Federal? 

O SR. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. quando sahiu do ga
binete era político feito no Districto Federal. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - VV. EE:x:. estão 
caindo de engano em engano, de equivoco em equivoco e do 
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· erro. em erro. Só vim a fazer política no Distrieto Federal 
em 1924. . 

O SR. TRIERS PERISSÉ- Muito tempo depois. 
O Sa. AMARAL PEIXOTo - Cinco annos depois. 
O SR. HENRIQUE DODSWORTH- E não pensava, na

.quelle momento, em fazer politica no Districto Federal. 
Cheguei a recusar então, minha candidatura a uma cadeira 
de Intendente. 

Veem, pois, VV. EEx. que eu não estava então envol
vido nos acontecimentos da politiea do Districto Federal. 
Quando sahi da Prefeitura, como auxiliar de gabinete, fui 
fazer éoncurso no Collegio Pedro II para a cadeira de phy
sica e muitos annos mais tarde é que vim a ingressar na 
politica do Districto Federal, senão eleito immediatamente 
para a C amara dos Deputados. 

Sou até forcado a fazer a minha biographia, em visto. 
<los apartes dos nobres collegas. 

Voltemos ao caso das multiplas reformas da Assistencia 
Municipal. Declarei que tinha noticia de cinco, salvo engano. 
O illustre Sr. Deputado Thiers Perissé corrigiu-me decla
rando que eram oito. As que conheço são as seguintes: 

O SR. JoNEs RoeRA- V. Ex ; conhece cinco. O senhor 
Deputado Thiers Perissé irá dizer quaes as tres restantes. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- A primeira foi pu
blicada em 8 de Junho de 1933; a segunda, em 21 de Setem
bro de :1933; a terceira em Dezembro de i933; e agora, com 
a approximação do termino do periodo dictatorjal, as refor
mas já se succederam num lapso de tempo mtfito mais curto. 
Uma é de i5 de Julho de 1934 e outra é de 17 de Julho do 
mesmo anno. 

O Sn. A.l\:J:ARAL PErxoTo - Nessas diversas reformas as 
modificações foram pequenas, questões de detalhes. No re

. gim e constitucional uma modificação dessas importa, como 
"V. Ex. sabe, num enorme trabalho. E' preciso vir ao Con
gresso, onde passa por varias discussões. No regime dícta
torial, não. Verificada a necessidade de uma reforma, é im
mediatamente baixado um decreto e redigida a lei. Aliás, 
o Gove:mo Provisorio do Sr. Getulio Varga:o fez algumas re
formas neste sentido em varios ministerios. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTR -E' a velha praxe 
de novas publicações por inoorrecções. Não supponha V. Ex. 
que eu entenda que esta praxe é certa para o Governo Fe
deral e errada para o Municipal. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Se tivesse havido uma refor
ma nesse sentido, na lei de syndicalização, teríamos evitado, 
tatvez, muitos aborrecimentos ao chefe do Governo Provi
sorio. Era uma necessidade. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ahi estão citadas 
por mim, Sr. Presidente, as cinco reformas que conheço da 
Assistencia Municipal, com as datas das respectivas publica
ções, sendo que de algumas dellas possuo exemplares do 
"Jornal do. Brasil", orgão official, e onde foram publicada;:. 
Confrontando-se estas reformas verifica-se o seguinte : na 
primeira foram extinctos dois cargos de administradores, um 
do Hospital do Prompto Soccorro, que rendia um conto de 
réis por mez, e outro, de um dos postos da Assisteneia Mu
nicipal, com setecentos mil réis mensaes. A extinccão desses 
cargos, segundo está claramente dito na reforma, foi por se
rem elles inteiramente desnecessarios, motivo por que, obe-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 13 de 207 

-41-

decendo a um prinClPlO curial de administração, o Inter
ventor no Districto Federal resolveu eliminai-os do quadro 
do funccionalismo. 

Na segunda reforma, Sr. Presidente, o criterio mudou.· 
Os cargos de administradores eram desnecessarios; porem 
ahi já apparecem os ajudantes de administrador, com venci
mentos de 18 contos de réis annuaes e 9 auxiliares da admi
nistracão. 

Sr. Presidente, vem a terceira reforma: novos cargos 
são creados e insisto, sempre se trata de cargos de alta 
hierarchia do funccionalismo e não cargos de funcciona
rios menos graduados e que prestam relevantes servicos á 
administracão, sendo que o augmento de numero muitas ve
zes é plenamente justificado. 

Em seguida, chegamos á quarta reforma da Assitencia. 
Novo quadro, novas modificações, outras aHerações, a ponto 
de attingirmos a este absurdo: na quinta reforma os venci
mentos dos ajudantes são elevados a 25 :2008 annualmente, 
sendo que os medicos, chefes de clínica, com mais de 10 an
nos de servico, providos nos cargos por concm·so, vencem 
menos do que os ajudantes a que eu acabo de me referir. 

Aprecio, Sr. Presidente, a lealdade do silencio que estão 
mantendo os nobres representantes do Partido Autonomista, 
o que importa, a meu ver, no assentimento tacito áquillo 
que acabo de dizer. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Eu estava resolvido a ouvir 
V. Ex. sem dar mais apartes, porque, opportunamente, 
pretendo responder. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - VV. EEx:. sabem 
que só tenho prazer nos apartes; elles esclarecem o assum
pto; mesmo porque, estou por tal forma documentado que 
nenhum de nós poderá chegar á conclusão de que estes car
gos não existem ou de que as cifras que cito são inverí
dicas. 

O SR. JoNES RocHA - Os cargos existem. Mas ha jus
tificativa para todos elles, dentro do bom senso e da mora
lidade. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Então comece 
V. Ex. por justificar o facto de um ajudante de adminis
trador vencer mais do que um medico chefe de clínica da 
Assistencia Municipal. 

O SR. JoNEs RoCHA- O erro está em que V. Ex., vê 
tudo com espirilo de opposicão. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Vejamos Sr. Pre
sidente, agora, a ausencia de critério na elaboração dessas 
reformas. Attentemos para o seguinte: nela reforma que 
citei, de 21 de Setembro, havia tres cirurgiões peritos na As
sistencia; pela reforma de 15 de Julho, havia igualmente 
tres cirurgiões peritos; em seguida, logo no dia 17 de Julho, 
foi creado mais um cargo, ficando esse numero eleYado n 
quatro. 

O mesmo se deu com relação aos medicas que dú nume
do de 4, apenas com a diff~renca de dois dias entre uma e 
outra reforma- de 15 a 17 de Julho - augmentaram para 
o numero de 5. 

0 SR. ADoLPHO BERGAMINI - Naturalm~nte, algum Can
didato tinha ficado de fóra. Creou-se, então, mais um lugar 
e nomeou-se esse candidato. 
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - De nove auxiliares 
da administração, na reforma de 33, foi o numero elevado, 
na reforma. de 15 de Julho, para 16 auxiliares, sempre em• 
relação a cargos que a primeira reforma extinguira. 

O SR. JoNES RocH..o\.- Sempre augmentando, de accordo· 
com a necessidade dos serviços. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não pode ser as
sim, porque a primeira reforma julgára esses cargos des
necessarios. 

O SR. AMARAL PEixoTo - O numero de funccionarios, 
nomeados, para a Assístencia Municipal, pelo Interventor, 
não é sufficiente ·para attender aos serviços. Ainda h a re
clamações dos proprios funccionaríos. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- O ·que VV. EEx. de
vem dizer - e com isso IJrestam um relevante serviço ao 
Districto Federal - é que nenhum sacrificio deve ser me
dido para que se cuide da Assistencia e da educação. · 

A minha critica se faz exclusivamente pelas circum
stancia de que, as reformas visando beneficiar a populacão,
ao invés de cotlimarem tão sómentP as necessidades do ser
viço, soffrem a~ alternativas que estou apontando. documen
to em punbo, sobretudo para attender ás conveniencias po
líticas do momento. 

Sr. Presidente, tem se attribuido erradamente a intui- · 
tos pessoaes a campanha movida, no Poder Legislativo,.con..:. 
tra a administração do Districto Federal. · 

O SR. AMARAL PEIXoTo - V. Ex. está fazendo campa
nha eleitoral, o que, aliás, é muito natural. V. Ex. não· 
poderá negar que ha, nessa campa!lha, intuitos politicos. 

O SR. THlERS PERrssÉ - V. Ex. acaba de confessar· 
que faz aqui campanba a favor do seu partido, ao passo que· 
nós estamos defendendo interesses do Povo. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Defendendo o meu partido
das accusações feitas pelos nobres Deputados. E V. Ex., 
que não foi eleito por partido algum, mas pela associações·· 
de classe, não tem tido outra actuação se não fazer política
de classe, não tem tido outra actuacão senão fazer politica . 
em favor de determinado partido. tend" ainda hontem con
fessado que era chefe de narochia desse partido. (Trocam
se varios apartes. O Sr. Presidente reclama attençáo.) 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH .;....... Intuitos de poli
tica, sim, Sr. Presidente, mas de politica com o alto propo
sito de resguardar os interesses da Capital da Republica; po- · 
litica, que procura evitar que os administradores compro
mettam a gestão dos servicos que superintendem com o• 
objectivos partidarios, visando o favorecimento das agre
miaQões a que pertencem. Intuitos politicos, sim, mas intui
tos que não repercutiram apenas na bocca dos representan
tes do Districto Federal, porque foram elles que moveram a 
Associação Commercial da Capital da Republica, quando se 
dirigiu aos poderes publicas, pedindo se puzesse côbro ás 
irregularidades da administração municipal. (Muito bem.) 
Tntituitos politicas, sim, mas estes serão tambem da im
prensa da Capital da Republica; que, pelos seus orgãos mais 
prestigiosos, não se cansa de clamar Por que o Presirtente da 
Republiea., abandone a sua displicencia e olhe patrioticamen-
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te para os interesses do Districlo Federal. Intuitos politi- -
cos, sim, de todas as associações de classe, de todos as re
presentações profissionaes, que vêm com independencia, 
com desassombro, com patriotismo, manifestando-se contra 
a situação actual. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Quaes são essas representa- 
cões profissionaes ? 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Já declarei a Vossa 
Ex.: inclusive a Associação de Proprietarios de Immoveis, 
que se reuniu para protestar contra os actos da adminis
tração municipal. 

O SR. AMARAL PEixoTo - A Associação de Proprieta
rios de Immoveis, tem comparecido pontualmente, na pessoa
de dois de seus representantes, ás reuniões na Prefeitura do 
Dístricto, para estudar a questão do imposto com que se · 
pretende custear as despesas da Policia Municipal. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Que prova isso? 
O SR. THIERS PERISSÉ- A afirmativa do Sr. Deputado 

Amaral Peixoto, não traduz a verdade, pois que esses repre
sentantes compareceram em caracter particular, 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - 0 futuro dirá com quem 
está a verdade. (Trocam-se varios apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Attencão! Está com a palavra o· 
Sr. Deputado Henrique Dodsworth. Aliás, peço licença para·. 
lembrar ao orador que a hora do expediente está finda. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Intuitos polili
cos, sim, mas intuitos políticos nobres, elevados (apoiados) 
que visam tão sómente a defesa da Capital da Republica e 
da sua população ostensivamente sacrificada pela actual ad
ministração do Interventor no Distl'icto Federal. (Muito · 
bem; muito bem. O o1•adoT é cumprimentado.) 

4 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe
diente; antes de passar á Ordem do dia, vou dar conheci
me·nto á Camara do seguinte officio, recebido do Dr. Carlos 
Maximiliano: 

"Tenho a honra de participar a V. Ex. que hoje 
assignei o termo de compromisso e posse do cargo· 
Procurador Geral da Republica e, em consequencia 
desse ar;to perdi o mandato de Deputado. Faço, esta 
communicação afim de ser por V. Ex. c.o:n:vocado, para 
me substituir, o Dr. Adalberto Corrêa, meu supplente. 

Prevaleço-me do ensejo para reiter·ar a V. Ex a 
á diguinissima Camara dos Deputados os protestus 
da mais alta consideração e subido apreço. 

IRia {!e Janeiro, 9 de Agosto de 193,4. - Carlos 
Maximiliano". 

Vae ser convocado o supplente. 

Parece que interpretei o sentimento da Camara dos 
Srs. Deputados, dizendo que nos conformamos eom o afasta
mento de um collega illust.re, como e o Dr. Carlos Maximi
J)ano, por sabermos que S. Ex. vae prestar inestimaveis-· 
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~ servicos em cargo da mais alta relevancia para a adminis
:tracão publica~ (Jfuito bem) 

· Tenho sobre a Mesa um requerimento que vae ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

5. 

REQUERIMENTO 

N. 11 - 1934 

Requeiro que, por intermedio da Mesa da Camara dos 
.·Deputados, sejam pedidas informacões aos Ministerios da 
Educação e da Fazenda, sobre os motivos que determinaram 
o atrazo no pagamento dos Inspectores Federaes do Ensino, 

.-nos mezes de Maio, Junho e Julho do corrente anno, e qual 
a razão do desconto de 1 o %, nos seus respectivos vencímen

-tos, sendo elles contractados e em commissão. 

Justificação 

Os estabelecimentos de ensino, sujeitos á fiscalizacão 
federal, depositam na Directoria Geral de Educação, nos 

;mezes de Janeiro e Junho, as verbas respectivas destinadas 
ao pagamento dos Inspectores. 

Sala das Sessões, em 9 de Agosto de 19<34. -"- "Acurcio 
. Torres. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

Q Sr. Presidente -Está finda a hora destinada ao expe
.. diente. 

Vae-se passar á ordem do dia. (Pausa.) 

Comparr.cem mais os Srs. : 

Christovão Barcellos, -Cunha Mello, Veiga Cabral, Lean
dro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Hugo .Napoleão, Pires 

'Gayoso, Waldemar Falcão, Leão ·Sampaio, Figueiredo Ro
drigues, Silva Leal, Kergínaldo Cavalcanti, F-erreira de Souza, 
Alberto Roselli, Barreto Campello, .João Alberto, Solano da 

, Cunha, .Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Guedes Noguei-
ra, Deodato Maia, Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Paulo Fi
lho, Ruy Santiago, ülegario ,Marianno, Jviozart Lago, Raul 

;Fernanaes, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Jos~ Braz, Raul 
·Sá, Daniel de Carvalho, Waldomiro Magalhães,.Anthero Bo
telho, José Christiano, Moraes Andrade, zo·roastro Gouvêa, 

'Garlota de Queiroz, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Plinio 
"Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Idalio Sardemberg, 
Demetrio Xavier, Ascanio Tubíno, Pedro Vergara, Gaspar 

· Salàanha, Ferreira. Netto, Vasco de Toledo, Alexandre Sici
liano, Euvaldo Lodi, Mario <Ramos, Oliveira Passos, David 
Meinicke, Pinheiro Lima, Moraes Paiva e Nogueira Pe

. nido (59). 

Deixam de comparecer os 1Srs. : 

Paeheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, 
·.Mario Caiado, Luiz Tirelli. Alfi."edo da Matta, Abel Cher
: mont, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Ma.ximo Ferreira, 
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José Borba, Martins Veras, Velloso Borges, Odon Bezer rar. 
Herectiano Zenaide, Pereira Lira, ·Souto Filho, Luiz Cedro. 
Mario Domingues, Arruda Camara, José 'Sá, Alde Sampaio, . 
Osorio Borba, Humberto ·Moura, Isiáro Vasconcellos, Sam
paio Costa, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite. 
Rodrigues Dor ia, J . J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente Ma- · 
riani, Magalhães Netto, Medeiros Netto, .Alfredo Mascarenhas, 
Leoncio Galrão, Attila Amaral, ManoeL Nov~. Gileno Ama
do, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Arnold Silva, Laur&· 
Passos. Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo-· 
Menezes, Laur.o Santos, Pereira Carneiro, José Eduardo, 
Gwyer de Azevedo, Cardoso de Mello, Soares Filho, Lemgru
ber Filho, Manoel Reis, Bias Fortes, Mello Franco, .AdeliO'· 
Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Gabriel Pa·ssos, Del
phim Moreira, José Alkmim, Simão da Cunha, João Penido, 
João Beraldo, Cbristiano Machado, Levindo Coelho, Alei:x:o. · 
Par.aguassú, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Ma
chado, Campos do Amar·al, Bueno Brandão, Carneiro de Re
zende, Jacques Montandon, João Alves, Plínio Corrêa de Oli·
veira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de Barro~. 
Rodrigues Alves, Barroo Penteado, Almeida Camargo, Mario• 
Whateiy, Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, Hyppolito do 
Rego, José Ulpiano, Abreu Sodré, Antonio Covello, Cardoso 
de Mello Netto, Henrique Bayma, S"ampaio Vida!, José Ho
norato, Domingos Vel!~~.Sco, João Villasbôas, Ner.eu Ramos ... 
Adolpbo Konder, .r\..~ãoQ Rebel!o, Carlos Gor:ç~es, Simões Lo
pes, Mauricio Cardoso, Annes Dias, Frederico Wolfenbutt.el,... 
Victor Hussomano, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Mi
nuano de Moura, Gilbert Gabeira, Mart.ins e Silva, Francisc~>• 
Moura, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwaldo Posso lo;. 
Guilherme Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Mario "Ma- · 
nhães. Milton Carvalho, João Pinheiro, Pacheco e Silva, Ro-
cha Faria, Gastão de Brito (121). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o ccmpa- · 
recimento de 130 Srs. Deputados. 

6 

Peço aos Srs. Deputados que occupem seus legares. 
Vai-se proceder a votação da materia constante da Or-

dem do dia. 

Votação do requerimento n. 5; de 1934, da 
Sr. Acurcio Torres, pedindo informações sobre o 
numero do ultimo de'Creto· expedido· pelo Gover- · 
no Provisorio e a materia contida. (Discussão · 
unica.) 

Approvado. 

Votacão do · requerimento· n: 7, de-· i934, do · 
Sr. Mozart Lago, pedindo inform<rções · sobre re=- · 
gime alimentl%1' m Haspit7J.l · Nacional. de Psyco- 
pathas. (DismLssão uníc«. )' 
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O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Tendo o Sr·. Dr. Jefferson de Lemo3 tido <l g·~ntile
:za de me levar, pessoalmente, as informações que requeri 
. sobre o regime alimentar no Hospital Nacional de Psycopa

tbas, requeiro a retirada do Requerimento n. 7 de 1934, 
constante da Ordem do dia de hoje e sobre cuja materia, 

- opportunamente, darei conhecimento á Camara e á Nação. 
Sala das Sessões d.a Camara dos Deputados, 7 de Agosto 

de 1934. - Mozart Lago. 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre 
Deputado e deixo de submetter á. Casa o requerimento nu

; mero 7. 

8 

Votação do requerimento n. 8, de 1934, do 
Sr. Mozart Lago, pedindo informações sobre 
instrucções baixadas pelo Sr. Chefe de Policia. 
(Discussão unica.) 

Approvado. 

9 

Votação do requeriment.a. n. 9, de 1931Í, do. 
Sr. João Vitaca e outros, solicitando m{orma
ções sobre prisão de operarias e grevistas da fir
ma Pereira Carneiro & Cia. (Discussão unica.) 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á materia em discussão. 

10 

'Discussão unica do projecto de resolução 
n. 1 A, de 193~, organizando o Regimento Inter
no da Camara dos Deputados; com parecer sobre 
as emendas. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Pedro Rache - Peco a palavra. 

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

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

O Sr. Fabio Sodré (Pela ordem} - Sr. Presidente, pa
rece-me que a discussão do projecto de Regimento já foi 
.encel'l'ada. Estamos, pois, na phase da votação. V. Ex., 
não sei se por equivoco, annunciou a discussão da materia, 

.. que foi considerada encerrada na sessão de sabbado. (Muito 
.. bem). 
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O Sr. Presidente - O Regimento em vigor diz que, en
cerrada a discussão relativa á materia regimer~tnl, se forem 
.apresentadas emendas, a Commissão de Policia - no caso 
. é aquella que está sendo presidida pelo Sr. Deputado Fa
bio Sodré - dará parecer, dentro de cinco dias, se.1do este 
parecer sujeito, tambem, a uma unica discussão . 

É a discussão que acaba de annunciar. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Rache. 

O Sr. Pedro Rache - Sr. Presidente, meus Senhore::;: 
devo começar declarando não alimentar a pretensão de con
vencer a espíritos luminosos que fazem o conjuncto desta 
Camara, formados e creados ao influxo de campos culturaes 
e ideologicos elevaoos, que tiveram a virtude de accomo

.dal-os firmemente em grupos diversos, consliluindo a maio
ria e a minoria, mas que tiveram tambem a virtude suprema 
de reunil-os agora, numa symbiose feliz, em torno da de
fesa do Regimento. 

Não me illudo, Srs. , com o resultado de minhas pa
lavras. Sei que o Regimento vae :::er approvado. Não ali

.mento esperanças quanto ao successo da oração que vou pro
ferir. As minhas iniciativas são sempre assim . Na vida te
nho tido pequenos successos, mas a verdade é que me satis~ 
faço com elles . Agora, por exemplo, se conseguir abalar a 
.consciencia dos ouvintes, lançar uma duvida e fazer que vo-
tem com essa duvida, já estarei satisfeito. 

O SR. KERGINALDo CAVALCA.'<TI - Em cornJ)ensacão, fi
.caremos de mau humor .. . 

O SR. PEDRO RACHE - Preoccupo-me, entretanto, 
agora só com o meu successo. . . (Riso . ) 

Disse que minhas iniciativas são sempre assim. Justi
fico-as. 

Ha tempos, tive a audacia de declarar, neste recinto. não 
reconhecer a soberania popular como forca natural emanan
·do da vontade unica do Povo. 

Não alimentava tambem illusões quanto ao resultado 
dessa affirmativa . A verdade é que n soberania popular ahi 
está em todos os cantos da Constitui cão. Devo fazer notar. 
porém, que, nã.o obstante esse resultado precario. espíritos 
de élite declararam desta tribuna, posteriormente, a sua 
descrença no tocante á efficiencia da tal força; dentre ellas 
.o denodado parlamentar, ex-Deputado, Sr. Fernando Maga
lhães, nome que pronuncio com saudades, chegou mesmo a 
attribuir ao humilde orador, aliás com uma indu!gencia 
captivante, a destruição dessa causa que, afinal, não existe 
nem nunca existiu. 

Não tenho a felicidade de ser um Dom Quixote (Riso). 
que vê nas cousas e nos factos o reflexo das necessidades 

.de seus sonhos e de suas Blusões. 
Bem sei, Srs., que devi esse conforto do JJ.obre 

Deputado fluminense a arrufos passageiros de amante ze
loso com a morena bem amada .. • (Riso.) 

Precisamos, porém, considerar que esses estalos apenas 
.perceptiveis, essas riscas pouco visíveis, esses ruídos só pre
sentidos ligeiramente. são o prenuncio do desmoronamento 
de castellos, mesmo de granito. E que diremos nós, quando 
os castellos são chimericos? 

Tambem falei aqui com o mesmo insucesso sobre os po
.deres independentes e harmonicos. 
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A h i, houve algum resultado: appareeeram os poderes in
d~pendentes e "'c-oordenados". Já foi um resultado, um pe
queno recuo, mas. como declarei, eu me satisfaço ~om esses 
pequenos resultados • 

. 0 SR. KERGINALDO CAVALCANTI - E' um atalho que vae 
dar no· mesmo ponto. Não me refiro a V. Ex. 

O SR. PEDRO RACHE- A causa está na convicção que 
tenho, de não influir o homem nos acontecimentos senão por 
coefficiente insignificante. E' um erro pensar que o homem 
faz e destróe. O que h a é representação mental; cada um se 
attribue uma determinada representação. Mas o homem não 
faz quasi nada. E' por isso que ·fico satisfeito com os pe
quenos resultados que obt:mho, embora veja tudo através do 
prisma do optimismo. 

Poderia entrar no caso da representação mental, ahor
dal-a, e mostrar como ell;:~ é, muitas vezes, a causa de des
avenças terriveis, levando até a consequencias funestas. Mas 
não é este, propriamente, o thema de meu discurso. 

Venho comhuter o Regimento. 
E' uma luta íngloria, comprehendo perfeitamente, mas 

quero externar com precisão meu pensamento e, por isso, 
escrevi minha demonstração. 

No fim, acho que a unica pessôa que vae ficar satis
feita com a oração é esta que occupa a tribuna. (Não 
apoiados.) 

O SR. KER.GINALDO CAVALCANTI - E' uma in.iustica que 
V. Ex. faz a seus collegas. 

O SR. PEDRO RACHE- Então, com licença dos dignos 
Deputados, vou proceder á leitura de minha demonstração 
quanto ao Regimento, demonstração que pretende provar 
que esse mesmo Regimento falseia principias verdadeira
mente democraticos. 

A minha questão, portanto, é questão de principio; pra
ticamente, reconhe~o, essa questão de principio quasi nada 
vale. O que vale sempre. na vida, são as questões finaes. 

Pelo dispositivo consagrado no I'egimento, o Deputado 
ausente tem, na escolha das ~ommissões, poder deliberativo 
igual ao do Deputado presente. É este um principio novo, 
que está em desaccordo com todas as praxes e methodos de 
julgamento adaptados nas assembléas ordinarias. Haverá 
vantagens na innovacão? Si houver, essas vantagens com
pensarão os inconvenientes? Qual a. razão por que. systema
ticamente, se exige. nas assembléas, que só os Deputados 
presentes, e em maioria, possam deliberar? 

E claro que, se a ínnovação, por ser vantajosa, se ap
plicar a um determinado caso, não haverá motivo para que 
não se estenda o processo a todos os outros. 

O SR. Lurz SucUPIRA - É patrocinar a preguiça ou a 
indifferença dos faltosos. · 

O SR. PEDRO RACHE- Eis um inesperado au:s:ilio da 
Assembléa. Pela minha ordem de raciocínios, eu não espe· 
rava auxilio algnm. 

O SR. WALTF.R. JAMES GosLJNG - Pelo menos nós, os 
companheiros de bancada de V. Ex., estamos de accordo com 
o seu ponto de vista. Achamos que os ausentes não devem 
votar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCA!'l'TI- Tenho a impressão de 
que o projecto de Regimento, nessa parte, !oi inspirado na 
radio-televisão .•. 
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O SR. PEDRO RACHE - l:Ia ·alguma cousa que contra.,. 
indique o uso geral desse meio de eleição? 

É certo que a elle se oppõem serios fundamentos de na
tureza moral. Não se deve argumentar com a pequena im
portancia da deliberação, no referente á escolha das com
missões. 

Ainda que o fosse, o que contestamos. seria necessario 
para justificar a innovacão em casos de apparencia insigni
ficante, que houvesse um methodo positivo para medir a 
importancia real, o que, de ante-mão, sabemos não ser pos
sível. 

Desse modo, ficará sempre ao arbítrio de alguem a 
apreciação de tal valor, julgamento notoriamente precario a 
inseguro. 

Demais, avaliar a importancia de qualquer cousa de
pende de um coeffic1ente pessoal, derivado de uma repre
sentacão mental variavel com o individuo e, portanto, pode
se affirmar que cada pessoa attribuirá a cada f&cto ou cousa 
uma importancia que varia co:n o seu ponto de vista, com 
os seus interesses momentaneos, com o ambiente dominante 
e até com as condições psychicas do observador. 

Um processo, assim tão falho, um julgamento inteira
mente arbitraria, não permitte que se o acceite para aquila
tar da importancia maior ou menor dos assumptos e resulta, 
portanto, não poder servir para justificar a instituição de 
dois methodos differentes, conforme essa estimativa. 

O modo de manifestação de uma assernbléa deve ser 
sempre o mesmo. 

Dirão que houve algo de semelhante na escolha da 
comruissão dos 26. Talvez seja ess-e mau passo que esteja, 
agora, influenciando para outro, igualmente mau e de maior 
amplitude. 

Naquelle caso, tratava-se de uma t.om;nlssão unica e 
não consta que tivessem votado os auseutes. Agora, o que se 
prooura é exactamente dar a estes o di::eito de voto. Vê-se 
que o processo vae em franca evolução. Não será. de admi
rar que · se generalize a idéa, ainda com maior apparencia 
de liberalismo. 

·· O SR. Euv.-\LDo Loor - Por occasião da escolha da Com
missão dos 26, houve declaração formal, de parte das ban
cadas incompletas a esse tempo, de que faziam as indica ... 
çõcs em virtude do voto dos que estavam presentes. 

O SR. FAE:io SonRÉ - Presentes no Rio de Janeiro; não 
presentes á Camara, ou á sessão em que se deu a escolha. 

O SR. PEDRO RACHE - E' differenca subtil. 
O SR. F .ADIO Sonat - Não ê taL V_ Ex:. acha aue devem 

estar presentes á Camara. 
O SR. PEDRO RACHE - Desde que esl.ejam presentes 

no Rio. só por doenca deixarão de vir á~ s~ssões. Mas. isso 
não interessa á minha these. Que é esta: só devem votar os 
presenLes á sessão. Em todo ·caso, agrader;o o auxilio do meu 
nobre collega, Sr. Euvaldo Lodi. que prova haver solidarie
dade entre os elementos da minha bancada. 

O SR. EuvALDo Loor - V. Ex. inter-oreta o pensamento 
da nossa bancada. 

O SR. PEDRO RACHE- Estou vendo <JUe vou longe. -· • 
Causam-nos espanto, hoje, as narrativas de eleicão an• 

tiga, em que até os defuntos votavam. Pois bem, sob o as-
c. D. - VOLUME li Í 
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;pecto do exercicto do voto, os defuntos, que o faziam, só 
differem dos ausentes, que o vão fazer agora, por serem 
ausentes definitivos. 

E que dirão a )sto os paladinos do votfJ •8Ct''c•l.o, como 
necessidade para a collecta da verdade ekli•J:·ul :' Onde fi
cam ns argumentos que o 1m põe, para re;;pt.•i! r· da liberdad•~ 
de consciencía 't 

A consciencia é cousa que mude dt:: <.~"l'c·t:l.o. coni"OL'InP. 
-b caracter da eleição? E essa Constituição do outr·o dia, que 
vae ao rigor de o indicar, como processo normal de apura
~ão de vontades'! 

Não deixa de ser interessante que nestn ~poca, em qu~ 
c vo~o secreto é considerado a panacéa infalliH•I para a cut"a 
de todos os males da democracia, em que ficou, cá na nossa 
terra, proclamado e acceito o fracasso do voto s1mples, os 
mesmos medicos, inclusive o excelso Presidente desta Casa, 
esqueçam-se de salutares predicas anteriores 1: indiquem 
agora lllelhOdOS muitO abalXO dOS que COmbater·am VigO!'O
samente, embora lhes attribuam, <le inicio. um campo de 
accão restricto. 

Não se trata mais de voto singelo, da(],_. fld•:o compare
·cente; es.se, de que cogitamos, é voto de sul!~cripcão, voto 
d':l abaixo assignado. Votos que hão de passar ;.i. H.istoria, 
como votos de longo alcance, manifestações ~:>sas com 
eer·ta semelhança a aeções de caracter Newtoniana. A ·pro
pria commissão, ao prescrever o processo d.:; eleição, dislin
·gue dois tempos. No primeiro. a indica1;àr" T~derá ser reali
zada pelos proprios Deputados que não ~•.lmpaJ•eceram á 
;sessão, desde que assignem a declaracão· d' um outro pre
-sente; no segundo, a eleicão do restantes m·!mbros das com
missões será. po[' voto secreto e escrutínio Gt; I ista. Já no 
10 tempo, aquella restriccão - desde que as~ignem a decla
.ração de um outro presente - tem o p!'oposilo visível de 
·corrigir uma -situação falsa, dando aos aus •. mt~s um pouco 
'da virtude que lhes falta, exigindo-lhes façam parte 41e um 
-conjuncto que possua pelo menos um [lre~'-'nte. 

Parece que se reserva a este presente o papel de ga
rantia do lote. Quando numa determinad<l acção distm
guem-se duas phases, a za. ou será para da!' maior ampli
tude á 1a, ou, ao contrario, para restringil-ii. Depois de 
abrir uma porta, para pe!'mtttir uma certa vasão. abnre
mos uma outra, se verificarmos que aquella não basta, ou 
então fecharemos a porta, si nos convencermos que a ~a h ida 
livre trouxe algum inconveniente. A Commi~:>5.o, no 1u 
tempo do processo, abre a porta, e no 2°, an·ependida da 
iniciativa, quer compensar esse erro com o rigor de fecha
mento no 2°. Emprega então uma fechadura de segrf:'do. 
No 2° tempo o voto tem de ser secreto. Ha cer·ta semelhança 
com a imagem de Galileu, jurando que a terra. não se movia, 
dizendo em .seguida, arrependido, "entretanto i'e move". 
Basta para eleição das commissôes um voto de abaixo assi· 
gnado, comtanto que, verificada 'Pela mesa o numero dos 
Deputados, escolhidos por esse processo, proc:eti:l-S•:l na:; st~s
sões seguintes á eleição, por voto secreto e escrutínio de 
lista dos que devem completar a· com missão permanente. 
· ü SR. EuvALDo- Lom - E nem -se sabe mesmo quando 
será feita a eleicã.o do segundo lote, porque declara, para o 
effei-to das .assignaturas na indica<;ão, que basta seja esta 
J,r.azida por Deputado que haja comparecido á sessão; quer 
dizer que as assignaturas podem ser appostas posteriormente 
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ao comparecimento desse Deputado. Tambern não está as
fabelecido o prazo que deve mediar entre a entrega da5> m
dicacões dos ausentes, que podem e;;tar nos Estados, e o dia 
da eleiçãú secreta dos demais membros da Commissão . . 

O SR. PEDH.O RACHE - Muito agradecido pela colla~ 
boração. 

Analysemos ainda as consequencias da medida. 
Se, admittido o principio da validade dos vo:vs de au

sentes, resultarem absurdos palpaveis em todas as hypothe
ses possíveis, é claro que o methodo preconisado será em si 
mesmo absurdo. 

De principio, notamos que, de facto, a assembléa nu 
caso poderá deliberar sem que esteja p1·esente .1 maiMia d~ 
seus membros. 

Isto repugna a qualquer organização democratica. 
Generalisado o principio, como é a tcndencia actual, 

os votos poderão ser dados, em outros casos, por indica
eão, e chegaremos á situacão commoda de funccionar a Ca
mara sem deputado~ presentes, ou pelo menos, com numero 
ridículo! 

Admittamos, para argumentar. que todos os deputados 
essentem-se, excepto 13. Isto não impedirá a eleicão das 
Commissões. 

Mas com iS deputados, não poderá ha.vet· sessão. Pra
ticamente não existirá Camara. Em compensação, teremos 
as Commissões eleitas dessa entidade mythologica. 

Ainda mais. 
Os ausentes viio certamente votar nos presentes para 

o desempenho dos encargos, decorrentes dos trabalhos das 
commissões. :Não póde set· de outro modo, porque, do con
trario, seus votos não teriam objectivo. Não se escolhem 
commissões par:\ que e !las não possam funccio!lar: o~ mem
bros das commissües devem estar presentes. Assim ::~udo, 
estão os ausentes habilitados a castigar os presentes, com tra
balho dobrado, pelo simples facto de estarem estes presentes. 
Não haverá o criterio das competencias na eseo!ha e sim o 
de presenças. 
· Serão commissões de corpo presente. :Mas arlmittamos 
ainda que os ausentes votem rios ausentes, come- é ~ossivel. 

O criterio ahi será o das ausencias, e a escJlha dev.1rá 
recahir, certamente, em ausentes bons. Quando muito, as 
commissões obedecerão então ao criterio das boas au~encias . 

Prevalecendo este, a Camara por não ter, U<;l facto, os 
seus orgãos informativos, não podP.rá funccionar. 'fet'emos 
uma Camara virtual, ou melhor espiritual, algo semelhan!R 
a outras causas lambem espirituaes de q•te muito se têm 
·occupado as r evistas de theatros ou então a Camara prescin
dirá de seus ·orgãos de elucidação, conformando-se com a 
sua inocuidade . 

Esta situação anormal só pode ser a.ttribuida á deficicn-
cia do processo que a gerou. 

E absurdo por todos os lados! 
}las o p~or é o precedente aberto. 
É a transigencia com uma norma em que se· nivelam 

os direitos de presentes e ausentes, em deliberações qu~ 
affer.tana á vida normal de uma grande institnicão. na mu
s-ão fatal de ser bastante o viver assim, para cumpt•jr o dE-''er 
da vida . 

Ahi fica a advertencia. (Jittito bem; mtti fo bem. Par
mas. O oraàrn é vivamente cum.primentado). 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. ·Euvaldo Lodi,'· 

o Sr. Euvaldo Lodi - Sr. Presidente; o nobre collega, 
Sr. De:Putado Pedro Rache, acaba de defender, de ma"' 
neira brilhante, a emenda sob n . 2, que tive a honra de 
apresentar ao projecto de Regimento e que mandava substi-: 
tuir, no art. 35, as :Palavras "de membros da Camara", pe
las seguintes: "de Deputados que comparecerem á sessão", 
lsto é, ao invés de faz er-se o quociente necessario para 
indicação de um membro de cada Commissão, dividindo-se 
o numero total da Camara, pelo numero de membros de cada 
Commissão, considerar-se, apenas, o numero total de Depu
tados que comparecessem á sessão. 

Dispenso-me, pois, de continuar na defesa da emenda,_ 
que resultou dos motivos írrespondivelmente expostos pelo 
illustre collega de bancada . 

Dispensando-me tambem, para não fat igar a Camara, 
de sustentar outra emenda que tive a honra de apresentar, 
e em que suggeri se subdividissem as Commissões em tres 
grupos-a saber : o pr imeiro formado pelas de Agricultura e 
Pecuaria, Industr ia, Commercio e Transportes, Constituil;ão 
e Justiça, Diplomacia e Tratados; o segundo, pelas de Edu
cação e Cultura, Finanças, L egislação Social, Obras Publi
cas e Communicações, Redaccão; e o terceiro, pelas de Saú
de Publica, Segurança Nacional, Orçamento e Tomada de 
Contas - resumirei as minhas palavras a uma observação_ 
importante, com reférencia ao dispositivo transitaria do 
Projecto de Regimento, o do art. 5o, que declara: 

"Quinze dias antes da data marcada para o en
cerramento da sessão legislativa, se ainda não esti~ 
ver constituído o Senado, o Presidente da Camara 
dará para Ordem do dia a eleição da commissão perma
nente extraordinariá composta de 21 Deputados, um 
para cada Estado." 

Quer dizer, Sr. Presidente, que, pelo art . 6o, a Cama
ra teria de encerrar seus trabalhos no dia 3 de Novem
bro do corrente anno. Esse dispositivo, entretanto, collide, 
qe maneira directa, com o estatuído na Constituição que 
acabamos de votar, no art. 20 Das Disposições Transitarias 
onde está estipulado: 

"Artigo 2.0 Empossado o Presidente da Repu
blíca, a Assembléa Nacional Constituinte se transfor
mará em Camara dos Deputados e exercerá accumu
lativamente as funcções do Senado Federal, até que 
ambos se organizem nos termos . do art. ao. paragra
:Pho 1°." 

Ora, a Çamara .e o Senado futuros só poderão organi
zar-se, depo1s de dlplomados os Deputados e por occasião 
d~s sessões preparator1as, nas vizinhanças de Maio do anoo 
vmdouro. 

O SR. KERGJNALDo CAVALCANTI -Aliás, o espirito disso 
está claríssimo na indicação Simões Lopes . . 

O SR .. EUVALDO .LODI - Assim, para não alongal" 
assumpto Já do conhecu~ento de toda a Camara, permitto
~e formular ·.um .. requenmen~o, l.lma vez que não ·- foi ou
VIda sobre o proJecto de Regtmento, a Commi~são de Poli-. 
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cia, Commissão technica, por e:x:cellencia, no caso, aquella 
que vae applicar este dispositivo, que vae regular os ~ra
balhos, não só das Commissões, como das sessões ordma
rias ou -extraordinarias, emfim, dos trabalhos parlamen-
tares. . 

Se a Camara, desavisada, votasse Regimento, organiza
do por ama Commissâo Especial, sem qua fosse ouvida . a. 
Cornmissão de Policia, faria a meu ver, censura á propr1a 
Mesa, considerando-a como não competente para opinar na 
hypothese . . 

E, como não faço a injuria de suppor que meus dtgnos 
collegas da Commissão Especial, possam ter esse intuito, 
apresento requeriment o para que seja ouvida a Commi;;
são de Policia. (Muito bem; muito bem. ) 

O Sr. Moraes Andrade- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o Sr. Deputado Mo
raes Andrade. 

O Sr. Moraes Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
relator substituto da Commissão Especial, encarergada de 
estudar a adaptação do Regimento Interno da antiga Garoara 
dos Deputados á actual Camara, devo, não só em homenagem 
e respeito aos meus dois collega.s, que honraram com suas 
objecções e observações o nosso rapido trabalho, como em 
defesa e explicação dos nossos pontos de vista, dizer duas 
palavras sobre o assumpto. 

Os eminentes Deputados Srs. Pedro Rache e Euvaldo 
Lodi atacaram ambos, com muita vehemencia, com muito 
calor e com argumentos que, naturalmente, reputaram per
feitos, a parte do Regimento Interno, em que, estudando a 
composição das Commissões Permanentes, entendeu a Com
missão Especial, propor ao plenario permittisse a organização 
dessas mesmas Commissões Permanentes, por dois modos : 
primeiro, por meio de indicação escripta, da parte dos Se
nhores Deputados; segundo, por meio de votação, com todos 
os requisi tos das votações determinados na Constituição, isto 
é, escrutínio secreto e voto, tanto quanto possível, propor
cional. 

Nosso illustre collega Sr. Pedro Rache, embora com 
muito espírito, com delicioso humorismo, combateu atroz
mente a suggestão, affirmando que tal maneira de indicar 
as Commissões Permanentes feria, nem mais, nem menos, do 
que o proprio principio democratico, que a Constituição e 
esta Garoara, têm confessado e defendido de todas as fórma.r;, 
possíveis, qual o da necessidade de respeito ou obediencia 
- eu quasí diria religiosa - ao voto dos membros de dto
terminada collectividade. 

Asseverou S. Ex. que. permittindo o proj~;cto de Regi
mento, em debate, a indicação de algum membro das Com
missões Permanentes, por escripto, trazida a plenario por um 
dos Deputados evidentemente presentes, poderá, entretanto, 
ser subscripta por Deputados que não estejam presentes; 
affirmou o Sr . Pedro Rache (dizia eu) que essa maneira 
de indicar Depntados, para as Commissões Permanentes, im
plicava em desconfessar, em destruir o proprio principio da 
votação, pois que, normalmente, não podem votar os que estão 
ausentes. 

Ora, Srs. Deputados, dois minutos de meditação que te
nhamos a respeito, evidenciarão, a quem queira ver as cousas 
como são, que o nosso nobre collega não tem razão, porque 
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não é anti-democratieo, não é contrario ao principio eleitoral 
permittir o voto dos ausentes; não é contrario, siquer, ao 
segredo do voto permittir o suffragio dos ausentes. 

0 SR. KERGINALDO CAVALCANTI - A propria lei eleitoral 
não permitte que os ausentes votem. 

O SR. MORAES ANDRADE - Isto guer dizer, meu no
bre collega, Sr. Kerginaldo Cavalcanti, que, em nosso direito 
eleitoral constituído, esse voto, ainda não foi admittido e praza 
a Deus não o seja, porque pode trazer muítos abusos. 

O SR. KERGINALDo C.-I.LVACANTI - Eu, por exemplo, sou 
favoravel ao voto dos ausentes. 

O SR. MORAES ANDRADE- V. Ex., então, não está 
ouvindo a minha argumentação. Mostro, preliminarmente, 
que o honrado Deputado Sr. Pedro Rache, não tem razão 
quando affirma que possibilidade do voto de ausentes é con
traria, basilarmenle, fundamentalmente, ao principio demo
eratico e ao voto secreto. Não o é. Trata-se de saber si é 
preferivel, ou não, ·admittir o voto dos ausentes. Concordo 
com os nobres colelgas em que, em these,. é preferível não 
admittir o voto dos ausentes. 

Na hypothese, entretanto, a situação muda compietamen
te de figura. E P..Or que? Porque, quando permittiu a indi
cação de uma parte das Commissões Permanent~:s mesmo por 
Deputados que não estivessem presentes á ;;;essão, desde que 
fosse apresentada por um dos presentes, a Commissão Espe
cial, teve em mira - notem bem, meus nobres collegas -
facilitar, garantir a todas as correntes de opinião, em que 
acaso se dividisse a Camar.a. a possibilidade de se representa
rem, eífectivamente, naquellas commíssões .• 

O SR. CuNHA MELLo - Mesmo votando com os ausent2s. 
O SR. MOR.<\.ES Al'l'DRADE - Mesmo votando com os 

ausentes. Explico-me melhor, dando um exemplo que escla
recerá. absolutamente, o problema: pol' que maneira têm as 
minorias assegurada sua representacão em qualquer eleicão? 
Ou é pela pos.:sibilldade de accumular;ão de votos e, nesle caso, 
pelas cedulas parciaes, pelas cedulas incompletas, ou é peia 
reduccão dos votos possíveis dos yotantes a certo numero de 
eliaendos. 

Pois bem, de um modo ou de outro, quer estabelecendo 
o principio das cedulas incompletas, quer estabelecendo a 
necessidade de se votar num só dos eliaendos ou em alguns 
delles, desde que uma assembléa possua maioria disciplinada 
e, á frente dessa maioria. leaders apercebidos e intelligenles, 
terá ella, na mór parte dos casos, meios de burlar a repre
sentacão das minorias, creando e calculando os celebrados, 
os conhecidissimos rodisios, de todas as eleicões, em todo'> 
os tempos. 

Maioria disciplinada. bem dirigida, não permittirá senão 
ás minorias quasi equilibradas a ella maioria, eleger nem 
um representante em nenhuma Commissão Permanente. 

O Sa. EuvALoo Loor - Mas isso não seria possível, por
que a Constituição exige a representacão proporcional ás. 
correntes de opinião e o Regimento não poderia alterar. 
Discute-se apenas o modo de executar. V. Ex:. está desvian
do a questão. 

O SR. MORAES ANDRADE -V. Ex. não vai pensar 
que, com semelhante consideração desviará o nosso raciocí
nio. Não declarei que o Regimento não assegurará a repre
sentação das miJ1orias. Assegurará, como pretendidamente 
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asseguravam, anteriormente a Cons~ituicão Fe~eral e a lei 
eleitoral de muitos Estados do Brastl. Na realidade, porém, 
essa representação das minorias era burlada pelos rodísios 
das maiorias. E' o facto, meu nobre collega; não é a lettra. 
No Regimento :;:e dirá: "é assegurada a representação das 
minorias .. , Pat'a isso, as cedulas das votações serão incom
pletas; a terça parte, ou a sua metade, será deixada para as· 
minorias. Pai,: bem: um rodisio intelligentemente feito pela 
maioria - ba;;ta que essa maioria tenha 2!3 da Camara -
burlará essa l'epresentação da minoria. 

O illust,~r· collega fala perante uma Commissão, que tínha 
em seu seio pelo menos, quatro deputados, apercebidos das 
luctas eleítoraes. defensores incansaveis dos direitos da mi
noria - O.:< meus quatro collegas de Commissão, que não eu. 

Não póde. portanto, V. Ex:. pretender que esses quatro 
dignissimos companheiros não tivessem visto aquillo que 
para o illustl'e Deputado é de uma evidencia meridiana. 

O Sa. EtJTALDo Loor - Nestas condicões, não seria ne
cessario d iscutír-se cousa alguma nesta Casa. Seria pre
sumpcão ... 

O SR. :\lORAES ANDRADE - Perdôe o meu nobre co l
lega, não é pre~umpcão. Quero dizer que a questão não se 
resolve com a :3implicidade com que V. Ex. está querendo 
resolvei-a. E' muito mais complexa. 

PermUtam-me agora continue, afim de demonstrar quaes 
os intuito~ da Commissão. 

O SR. PEoRo RACHE - Attribui isso ao elevado campo 
cultural do~ illustres membros da Commissão e justamente á 
nossa incapacidade ... 

O SR. MORAES ANDRADE - A ironia é muito eviden
te, nobre collesa ... 

O SR. PRoRo RACHE - Falei com sinceridade. 
O SR. ~lORAES ANDRADE - E V. Ex. offende, não a 

mim ... 

O SR. PEDRo RACHE- Não ha ironia. E' uma infelici
dade que me Jlersegue, attribuirem ás minhas palavras in
tuitos jocoso~. Desejava com o meu aparte restabelecer a 
verdade. Sou o primeiro a reconhecer a elevada cultura de 
toda a Camat·a e, mormente, da Commissão. Disse-o no meu 
diSCUl'SO. 

O SR. MORAES ANDRADE - Continuando na exposi
ção do ct•iterio que nos guiou no estabelecimento dessa indi
cacão de parte das Commissões Especiaes, supponhamos que 
a futura Camara viesse a ter, digamos, 220 Deputados; desde 
logo se saberia que com 20 votos (220 divididos por H) ou 
co.m _4-i votos (220 divididos por 5), aquelles para as Com
mtssoes de :1 t membros e estes para as Comrnissões ele cinco 
membros, se I et•ia um representante eleito por 20 ou por 44 
Sr~. Deputados, que subscrevessem determinada cedula. 
Mmoria qualquer, insignificante que fosse, de 20 Depu
tados, facilmente arregimentaveis, organizaveis por um 
leade1· sem experiencia alguma parlamentar, essa minoria 
organizando a indicação e fazendo-a assígnar por esses seus 
20 membros, teria desde logo assegurada a sua representa
ção em qualquer das commissões permanentes. 

O SR.. PEDRo RACHE - Resta saber se não havia outro 
processo, pelo qual uão se prejudicasse o principio. 
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. . O SR. MORAES ANDRADE- Verifica V. Ex., portan
to, que o crHerio adaptado pela Commissão foi razoavel. 

Vejamos o que pretende o meu nobre collega, Sr. Depu. 
tado Euvaldo Lodi. em substituição ao que alvitra a Com
·missão. Desejava S. Ex. que a_€leícão das Commissões, se 
fizesse, -possivelmente, por uma indicacão assignada só pelos 
Deputados presentes a uma determinada reunião e que, con
·sequentemente, as Commissões permanentes fossem eleitas 
pelo numero de Deputados presentes á reunião, dividido pelo 
numero dos membros que devem compôr essas mesmas Com
missões. 

O SR. EuvALDo LoDI - Respeitado o quorum mínimo 
da maioria: 12S Srs. Deputados, como consta da emenda. 

O SR. MORAES ANDR.A.DE -Estabelecido esse criterio 
.e verificado que com apenas metade e mais um doa mem
bros da Camara, se podem realizar as votações, dariamos na 
mesma hypothese anterior, isto é, suppondo que o numero 
de Deputados fosse de 220, a metade HO, i U Deputados per
mittindo reunião deliberativa da Camara. Estes iH Depu
tados, divididos pelos 11 membros das Commissões perma
nentes, permittiriam com 10 Deputados, apenas (no pri
meiro caso seriam 20), poder-se fazer a indicação de cada 
membro da Commissão. No primeiro caso, repito, seriam 20; 
no segundo, 1 O. 

O Sa. EUVALDo LoDI- O que facilitaria á minoria. 
O SR. MORAES ANDRADE -Facilitaria de mais, meu 

nobre collega: reduziria o criterio da eleicão das Com mis
sões permanentes a uma porção insignificante .do plenario, a 
uma pouca recommendacão, considerando-se que se vae ele
ger uma Commissão permanente, com funccões que se pro
longam por toda a sessão legislativa, com funccões impor
tantissimas que devem reflectir, tanto quanto possível, a opi
nião do plenario e não opiniões particulares desta ou da
quella porção do plenario. 

O SR. PEDRo RACHE- Só ataquei o principio. Não dis
cuti o facto em si. 

O SR. MORAES ANDRADE - Faço justica ao nobre 
collega. 
. Por outro lado - e esta parte é dirigida muíto parti
cularmente ao illustre Deputado, Sr. Euvaldo Lodi - po!" 
outro lado, se permittissemos que a eleicão se fizes!;e ape
nas com os presentes, teria ella de ser levada a effeíto pelo 
voto secreto, porque é determinação constitucional ·e, então. 
de duas uma: ou consentiríamos que o plenario votasse em 
cedulas completas ou o obrigaríamos a suffragar cedulas in
completas ou parciaes. No primeiro caso. as minorias esta
riam com os seus direitos burlados, por mais forte razão 
de que com as cedulas incompletas; no. segundo caso, esses 
direitos tambem estariam desrespeitados, porque o processo 
do rodízio, a que já me. referi, os tornaria mera f:..ntasia, 
pura imaginação, sem nenhuma base real, concreta. 

O SR. EuvALDo Lonr -A burla teria sido contra a 
Constituição. 

O SR. MORAES ANDRADE - Volta V. Ex. a falar em 
burla contra a Constituicão. O Regimento não a burlaria, 
absolutamente; a burla viria da pratica delle. 

O SR. EuvALno Loor - O numero de Deputados que 
comparece á sessão, satisfazendo o quorum regimental, re
presenta a propria Camara e não parte do plenal"io: falla 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 29 de 207 

-57 -..,. 

pela totalidade, porque o mandado se exerM com o compare
cimento á sessão. 
. O SR. MORAES ANDRADE - São palavras. Já disse, 
já fiz sen~ir, de principio, que não é novidade alguma o voto 
dos ausentes. 

O SR. EuvALno Looi - Não o é. 

O SR. MORAES ANDRADE - Já declarei que esse fa
cto de modo nenhum ataca o fundamento do nosso regime 
constitucional. 

O SR. EvvALDo Lom - Apenas não é recommendavel. 
O SR. MORAES ANDRADE - Já mostrei que os pro

cessos que V. Ex. propugna, levarão, na realidade, á burla 
os direitos das minorias. Se VV. EEx., entretanto, não 
obstante este aviso de amigo. quizerem. modificar a disposi
cão regimental, têm pleno direito de o fazer. Quero apenas 
tornar bem claro, perante a Casa e a Nação, que a Commis
·são Especial, encarregada de adaptar á nova o Regimento 
Interno da velha Garoara, foi orientada pelos mais elevados, 
patrioticos e democraticos principias e não pretendeu, abso
lutamente, diminuir, cercear ou difficultar o direito de re
presentação das minorias, mas, em vez disso, assegurai-o. 
de maneira a não poder ser burlado. 

O SR. EuvALDo LoDI - Não ponho em duvida a sinoe
ridade da Commissão. 

O SR. MORAES ANDRADE- Ha outra maneira devo
_tação de que não me occupei ainda e que VV. EEx., aié ago
ra não trouxeram á baila. Seria a de se obrigar os presentes 
a darem os seus votos uninominaes. Vejamos esse processo. 

Confesso que, com elle, não haveria pouco perigo, di
gamos, em se prolongar a eleição, em se ter de a repetir 
uma porção de vezes. Se, porém, as cedulas fossem unino
minaes, uma qualquer minoria, intelligentemente dirigida, 
retardaria as eleições algumas .vezes, systematicamente, en
quanto a minoria estivesse vigilante e só votaria em seus 
candidatos com grande preponderancia nas votações, quando 
os demais candidatos, os das minorias, não lograssem pro,.. 
habilidade de exito nas pugnas eleitoraes. Além do que a 
dístribuicão dos votos da minoria seria extremamente diffi
cil, complicada, ameaçadora do direito das minorias, pelas 
variabilidade do dividendo, isto é, do numero dos votos 
realmente dados. O que quer dizer que VV. EEx. podem 
imaginar o processo que entenderem, sempre esbarrarão na 
burla do direito constitucional da representação das mi
norias, que quizemos assegurar e VV. EEx., irão sacri
ficar! 

O SR. ABELARDO MARINHO - Essa burla é attributo da 
democracia. 

O SR. IIIORAES ANDRADE - Nesse caso, V. Ex. de
monstra ... 

O SR. ABELARDO MARINHO - Por isso foi que assignei 
a Constituição com restriccões. 

O SR. IIIORA.ES ANDRADE - . . • que deixou de ser 
democrata para ser integralista. 

O SR.. ABELARDo MARINHO - Ha muito tempo. O mun
do, aliás, não está dividido apenas em democratas e inte
gralistas. 
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O SR. MORAES ANDRADE - Quasi que só. 
Uma ultima observação, Sr. Presidente, observa~ão a 

que s·ou levado, exclusivamente, pelo facto de meu nobre eol
lega, Sr. Euvaldo Lodi, não ter permittido que eu lhe desse 
um aparte quasi ao finalizar o seu foruwso discurso. 

O SR. EUVALDo LoDI - Já havia terminado a minha 
oracão. 

O SR. MORAES ANDRADE - Pedi licença a V. Ex., 
quando ainda não havia deixado a tribuna, para dar-lhe li
geiro aparte. V. Ex., não me quiz dar a honra de ouvir. 
Paciencia. 

O nobre collega, Sr. Euvaldo Lodi, encerrou sua fala 
magnifica, apresentando á Camªra, um requerimento no sen
tido de que fosse remettído o Regimento Interno, adaptado 
pela Commissão Especial, á Commissão Executiva ou de 
Policia, como ainda se diz hoje. Affirmou e:utão S. Ex., 
que seria injuria á Commissão de Poiícia suppol"-se que o 
Regimento fosse votado sem a sua audíencia, acabando por 
declarar que a Commissão Especial não poderia, de modo 
algum, sem offender a mesma Commissão de Policia, com
bater esse requerimento. 

O SR. EUVALoo LoDI - Não poderia ser interpretado 
como injuria e queríamos esclarecer. Não faco essa injusti
ca á Commissão. 

O SR. MORAES ANDRADE - Está certo. 
Ha uma Commíssão Especial, designada pelo Sr. Pre

sidente da Casa, para estudar a adaptação do Regi:níento In
terno da Camara e dar parecer sobre elle. Em todos os re
gimentos se diz sempre que, quando uma commissão es
pecial é ouvida a proposito de um determinado assumpto, as 
commissões permanentes deixam, ip.so facto, de ser consul
tadas sobre elle, salvo, evidentemente, deliberacão do 
plenario. 

Não ha offensa alguma. em que o Regimento se.ia vo
tado sem audiencía da Commissão de Policia, visto que foi 
essa mesma Commissão, pelo seu nobre Presidente, Presi~ 
dente da Casa. quem designou a Commissão Especial para. 
esse estudo. E nã.o h a offensa alguma, nem proxima, nem 
remota. quando se vê, Srs. Deputados, que foi a Cominissão 
de Policia, pelo illustre Presidente da Camara, quem fez 
a nomeação da Commissão Especial, sponte .SIUL, sem provo
cação de quem quer· que fosse. 

Srs. Deputados, suppõr-se, então, que vamos votar o 
Regimento sem audiencia da Commissão Executiva e que, 
com isso, offendemos a essa mesma Commissão, é inverter 
absolutamente a ordem das cousas. 

Foi a propria Commissão de Policia quem designou a 
commissão especial; foi a propria Commissão d~ Policia que 
teve a iniciativa dessa designa~ão. Não h a, portanto nem 
proxíma nem remotamente, nem directa nem indirectamen~ 
te, qualquer offensa á Commissão de Policia pelo facto de 
votarmos o Regimento sem audiencia della. 

0 SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. está equivocado. 
O SR. MORAES ANDRADE - Um minuto. 
Não me opponho, entretanto, de modo algum, a que o 

plenario vote o requerimento do nobre collega, Sr. Euvaldo 
Lodi, e que mande, portanto, nosso trabalho á Commissão 
Executiva. 
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Mas, apanhando-lhe a deixa, eu me reservo o direito 
de, na minha insignificancia (não apoiados geraes), julgar 
esse voto do plenario como offensa directa e immediata ati~ 
rada á face da commissão ..• 

O SR. EuvALoo LoDI - Não houve esse intuito. 
O SR. MORAES ANDRADE - . . . considerando-me na 

obrigação de renunciar immediatamente ao mandato que me 
foi confiado pelo nobre Presidente da Casa. 

O SR. PRADo KELLY- Eu tambem o faria. 
O SR. MORAES ANDRADE - E digo isso porque não 

posso deixar que nos Annaes da Camara, de modo algum, fi
que sem resposta a deixa que meu nobre collega nos deu, a 
nós da Commissão Especial, com as considerações por meio 
das quaes justificou seu requerimento. 

O SR. EuvALoo Loor- Nos termos em que V. E~. põe 
a questão, nem mesmo eu proprio iria votar pelo reque
rimento. 

O SR. MORAES ANDRADE- Foi V. Ex . quem deixou 
a questão nesses termos. 

O Sa. EuvALoo Loor - Apenas defendo a propria 
Commissão, de qualquer injustiça que lhe pudesse ser feita. 

O SR. MORAES ANDRADE - Pois é nestes termos que 
a questão figura nos Annaes da Casa ; e Lambem nos termos 
em que a formulo, é preciso que fique constando a resposta 
á deixa que V. Ex. nos deu. (Muito bem; muito bem . ) 

O Sr. Irenêo Joffily (Pela oTdem) requer e obtém per
missão para falar da bancada . 

O Sr. Irenêo Joffily - Sr . Presidente, duas palavras 
sobre tres emendas que apresentei. 

Diz a illustre Commissão ·que a de n. 35 não deve ser 
acceita. Não sei porque assim entende, ·quando é a propria 
Commissão que diz: 

.. . . . mas procurámos r-emediar o caso que ella 
visava". 

Se a nobre Commissão procurou remediar o caso que 
a emenda visou. não podia esta ser rejeitada. Não encontro 
motivo para isso. A honrada Commissão, podia dizer que 
acceilava o assumpto ou o objecto da emenda, para pól-o 
em oulros termos; nunca, porém, para rejeitar a propositura. 

Demais, Sr. Presidente. o modo pelo qual a Commissã.o 
lentou afastar o mal não me parece satisfaça ás difficulcla
des por mim antevista.s. Disse eu que. junlament.e com a 
eleição do Presidente, devia ser feita a dos primeiro e segun-

. do Vice-Presidentes, para a hypothese do Presidente eleito 
não estar prec;ente, ou não poder compareceL· ás sessões se
guintes. 

Apresentei outra emenda, Sr. _Ilresidente, quanto ao ar li~ 
go 10°, mandando que sómente no caso de não ser possivel 
a eleição na quinta sessão preparatoria, fosse ella adiada para 
depois da installacão da Camara. Diz a digna Commissão 
haver attendido á questão. Não o fez. porém, porque, se
gundo consta do projecto. ou a eleição se faz na segunda ses
são, ou não pôde se~ feita. 
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Conversei detidamente com os illustres membros da Com
:missão, os qun.es quizeram convencer-me da possibilidade de 
se realizar essa eleição na. segunda sessão preparatoria, che
gando até, a dizer que é isso evidente. Não vejo interpreta
ção possível, dentro do texto da lei, on do projecto, para se 
admittir tal possibilidade. 

Assim, Sr. Presidente, entendo que só mente no caso da 
"impossibilidade de se realizar a escolha até a quinta sessão 
prepara to ria devia ser ella transferida para depois de instal
lada a Assembléa. 

Penso, ainda, Sr. Presídente, - e isso não consba da 
,minha emenda - que, no caso de se tornar impossível a 
eleição na segunda. na terceira, na quarta ou na quinta ses
são preparatoria, devem essas sessões ser presididas pelo 
.Presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Pelo que está no 
projecto, o Presidente do Tribunal Eleitoral presidirá sómen
te até a segunda sessão. Não ha interpretacão que possa tirar 
outra conclusão. 

PerguntC>, Sr. Presidente: para que se realizarão cinco 
sessões preparatorias, se não para se constituir a Meza? 

Assim. penso que minhas emendas têm razão de ser e 
que a~ modificações feitas pela Commissão não preenchem as 
necessidades previstas. A ficar como aqui está escripto, não 
sendo realizada no segundo dia, a eleição não mais se poderá 
fazer. 

Trata-se, Sr. Presidente, de circumstancia muito impor
tante, de facto de muita probabilidade. 

Julgo, assim. que a Camara deverá tomar o assumpto 
em consideração e attentar um pouco nelle, afim de votar 
do modo que achar mais conveniente. (Mui~o bem; muito 
bem. O orador e cump?'imentado) . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o· Sr. Deputado Da
niel de Carvalho. 

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente, como V. Ex. 
ha de sd recordar, estreei na Assembléa. Nacional Consti
tuinte, defendendo o principio da representação proporcional, 
principio pelo qual o Povo Brasileira se bateu em diversas 
occasiões, tendo a ventura de vêl-o, afinal, consagrado na 
reforma constitucional de 1926, realizada. no Governo do 
Sr. Arthur Bernardes. 

Pugnei naquella occasião, pela necessidade de se effectivar 
esse principio, não o deixando simplesmente como letra morta. 
e como ornamento na Carta Constitucional. 

Naquella época, a resposta que V. Ex. e outros leaders 
me deram, foi a de que não era possivel attender-se ao prin
cipio com o qual estavam de accordo, porquanto já se achava 
organizada a Commissão Constitucional, escolhidos os seus 
membros, e não seria mais razoavel, sem suscitar outras dif
ficuldades para os trabalhos da Constituinte, acceítar-se esse 
principio, que é hoje dogma fundamental do Direito Publico 
brasileiro . 

Nestas condições, Sr. Presidente, é com a maior alegria 
d'alma, que nós, do Partido Republicano Mineiro, que defen
demos aqui esse principio, vemol-o consagrado no novo Re
gimento da Camara dos Deputados. 

Continuamos na Camara, os Deputados do Partido Re
publicano Mineiro, com o mesmo lemma.- nem apoio incon
dicional nem opposição systematica -. 

Vimos, aqui, com o intuito de collaboração e queremo3 
dar, tambem, nossos applausos ás. medidas que nos parece-
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rem dignas delles,· ·para que o povo tenha a exacta com
preensão do que é o trabalho desta Casa. E' por isso que 
não posso calar nosso enthusiasmo por ver, finalmente, rea
lizada praticamente, pela douta Commissão especial, incum
bida de elaborar o Regimento, o preceito da representação 
proporcional, que no artigo 35 está assim concebido : 

"Na sessão seguinte da eleição da Mesa, poderão 
os Deputados, conjuncta ou separadamente, indicar, 
por escripto, devidamente assignado, um nome para 
cada Commissão permanente, considerando-se esco
lhidos os que obtiverem um onze-avos do numero to
tal de membros da Camara, desprezada a fracção, ex
cepto quanto á Commissão de Redacção, onde será ne
cessario um quinto, desprezada a fracção ." 

Realmente, Sr . Presidente, afigura-se-me que a Com
missão, encontrou um meio de tornar viavel o principio e 
impedir fosse burlado, como ba pouco lembrou o nobre re
presentante de São Paulo, o meu prezado co !lega Sr. Mpraes 
Andrade, por meio de rodízio e por outras formas conheci
das e empregadas outrora, com o fim de manter, nominal
mente, o principio e não lhe dar a devida efficiencia pratica 

Essa é a razão, Sr. Presidente, por que nós do Partido 
Republicano Mineiro, reconhecendo a sinceridade da douta 
Commissão especial, o esforço pela mesma dispendido no 
sentido da consagração, na Carta recentemente promulgada, 
desse dogma cardeal do nosso Direito Constitucional, quere
mos deixar aqui consignado que, dando o nosso apoio ao 
Regimento em elaboração, nos congratulamos com a Camara 
por ter finalmente acceito e realizado o principio a que me 
venho reportando . (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados 
quer usar ·da palavra sobre o projecto de resolui,ião vou 
declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

O Sr. Fa1Jio Sodré - Sr. Presidente, peco a palavra, pela 
ordem. 

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

O Sr. Fabio Sodré· (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra pela ordem, para ormular um requerimento a 
V. Ex. A Commissão Especial de Reforma do Regimento, 
apresentando, como fez; Substitutivo no qual encerrou todas 
as emendas que julgou dever acceitar, não teve como inten
ção real impedir a votação das ep1endas por elle não admit
tidas. O que ella desejou foi apressar os trabalhos diante 
da urgencia, por todos reconhecida, de votarmos o Regi
mento. Nestas condições, em vez de apresentar apenas pa
r~er sobre as emendas, a Commissão, tratou de fazer logo a 
redacção daquellas que entendeu aproveitaveis e das sub
emendas que teve ensejo de formular. Por isso mesmo,, 
Sr. Presidente, no instante da votação, em nome da Com
missão, pediria a V. Ex. que submettesse o Substitutivo ao 
voto da Camat>a, sem prejuízo · das emendas que tiverem pa
recer contrario . Solicitaria ainda a V. Ex . ..:_ caso a Ca- · 
mara nisso consinta e, creio, não haverá razão para que não o 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 34 de 207 

-62-

faça, - que se -vote em globo o substituti-vo, com resalva 
das emendas que não tiverem parecer favoravel. 

O SR. SAMPAIO CoRRll:A -E dos pedidos de destaque. 
O SR. FABIO SODB.É - Assim. poderíamos,. talvez, 

fazer um trabalho mais rapido~ &a o que tinha a tll"()J)Ôt> 
a V. Ex. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Em primeiro logar, deverei ouvir a. 
Camara sobre o requerimento para que a mater1a. vá ao 
exame da Commissão de Policia. Lealmente, devo dizer que 
a Commissão de Policia collaborou e assistiu a Commissão 
Especial por mim nomeada. Preciso dar esta informação, 
para o fim de con(lluir que me parece inteiramente desne
cessaria a approvacão de qualquer providencia no sentido 
de ser ouvida uma Commissão que declare ter conhecido do 
assumpto e estar de accordo com o que fez a Commissão Es
pecial, de nomeação do Presidente da Casa. 

Tem a palavra o Sr. Euvaldo Lodi. 

O Sr. Euvaldo Lodi (Pela ordem) - Sr. PresidenLe, 
acabo de ouvir, com grande prazer, a declaração de V. Ex., 
de que a Commissão de Policia, examinou, acompanhou e 
collaborou nos trabalhos da Commissão Especial. Congratu
lo-me por essa attitude, porque, quando fundamentei o meu 
requerimento, no sentido de que fosse ouvida a Commissão 
de Policia, não foi porque nutrisse uma disconfianca ou pre
tendesse fazer uma injuria á Commissão Especial. Declarei 
francamente que assim o fazia para eyitar que, ao ser vo
tado um Regimento para a Camara dos Deputados, podesse 
ser suscitada desccnfiança á propria Commissão de Policia. 
O nobre collega. Sr. Deputado Moraes Andrade, não foi feliz 
no momento e não interpretou bem as minhas palavras, que 
constam das no las tachigraphicas. 

Nestas condições, peço a V. Ex. a retirada do meu re
querimento. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - Em consequencia do requerimento 
do Sr. Deputado Euvaldo Lodi, agora formulado, deixo de 
ouvir a Camara sobre a audiencia da Commissão de Policia. 

E' retirado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro seja enviado á Commissão de Policia, para dar 
parecer, o projecto de resolução n. i-A, de 1934, que orga
niza o Regimento Interno da Camara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de 1934. - Euvaldo Lod~ 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr.. Barreto Cam
pello. 

O Sr. Barreto Campello (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
.não sou especialista ~m questão de Regimento; ao contra
rio. Não tenho, tambem, repar-{) algum a fazet> ao projecto 
da nobre Commissã.o. No meu fraco parecer, considero ate 
ess~ projecto digno de tod'O o applauso e da approvacão da 
Camara. · -· : 
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Quero apenas esclarecer um ponto, aquelle precí-'!l
tnénte que foi mais debatido hoj~. Emquanto uns atacavam 
o principio da possibilidade da indicação por onze Depu
tados, presentes ou ausentes, para a eleição de membros de 
Commissão, outros louvavam essa medida. A materia .ficou 
imprecisa. O meu pensamento é que aquelle que votar ou in
dicar, como queiram, em uma das listas estará automatica
mente impedido de fazer outras indicações para a mesma 
Commissão. 

Esse ponto está de facto comprehendido, implicitamente, 
ilo proprio systema adaptado pela Commissão, systema que 
é o do quociente eleitoral, o qual é uma relação de di
visão. 

Sr. Presidente, está bem claro, pelas minhas palavras, 
que não faco reparos ao trabalho da Commissão. 

O Sa. MoRAES ANDRADE - Aliás, os reparos são bem re
cebidos. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Esclareço o que está 
1mplicito no referido trabalho. 

Não sendo uma relação de divisão, de comprehensão 
immediata e inslantanea, bem vale a pena que se torne ex
presso, que aquelle que indica um membro da Commissão, já 
não possa indicar outro membro. 
. O SR.. IREN~o JOFFU..Y- Parece que o esclarecimento se 
torna necessa.rio, apenas diante da interpretação que os dou
tos membros da Commissão, estão dando, porque, em fact: 
do que existe nos arts. 35 e 36, não é preciso esclareci
mento algum, uma vez que a eleição em lista será feita 
num dia e a indicacão no seguinte. Logo, quem votou em 
um, poderá votar em outro_ 

O SR. BARRETO CAMPELLO- Não o poderá. E' pre
cisamente o que desejo tornar explicito, no sentido de evitar 
outra interpretação. 

O SR. MoRAES ANDRAo&- Em redaccão f inal, corrigindo 
'o texto do paragrapho 2° do art. 35, poderemos tornar ex
plicito esse ponto. 

O SR. BARRETO CAI\IPELLO - Acho tão exacta a re
dacção que, nem quereria explicação alguma a seu respei to. 
Desejo, somente, tornar publico, tornar evidente, o pensa
mento da Commissão, adoptando uma relação de divisão, em 
que não póde deixar de jogar com divisores fixos, de ma
neira que tanto basta para se comprehender o díspositivo . 

O SR. AcuRCto TORRES - V . Ex. permitte um aparte? 
Julgo até desnecessario o reparo da Commissão na redaccão 
final. 

O SR. BARRETO CAMPELLO- Tambem julgo assim. 
Só quero tornar comprehensivel o dispositivo. 

O SR. MORAES ANDRADE - Temos de votar uma re
dacção final, e, então, corrigiremos. 

O SR. IRENto JOFF!LY - O Sr. Deputado Moraes An
drade chama a attenção para o § 2° do art. 35. Ora, tal 
paragrapho não se pode applicar á eleição procedida em vir
tude do art. 36. O paragrapho trata de duplicata em listas, 
portanto, não eomprehende o inciso do ort. 36, em que o 
modo de eleicão é diverso. 

Se o paragrapho viesse depois deste artigo, poder-se-ta 
~llegar que seu dispositivo abrangia os artigos 35 e 36; mas: 
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colloeado logo após o art. 35, só a este tem applicnção: 
Não é questão de redacção. 

O SR. FABlo SonR.É - O Sr. Deputado Moraes Andradé 
já apresentou solução para o caso. 

O SR. IaENl1:o JoFFlLY - Não é uma solução. Não !la 
intet•pretacão que possa dizer que o § 20 do art. 35, com
prehende tambem o art. 36. 

O SR. FABIO SoDRÉ. - Qual, então, a outra fórrna? 
O SR. SAMPAIO CmmtA- A unica forma é urna emenda 

de redaccão. 
O SR . IREN:f:o JoFFILY- Não apoiado. Como é que quem 

votou do modo estabelwido pelo art. 35, poderá votar ~o 
modo estabelecido no art. 36? 

O SR. PRESIDENTE - Attencã.ol A palavrn. foi con
cedida ao Sr. Deputado Barreto Campello, com quem con
tinua. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Emfim, Sr. Presi
dente, bem percebo que a illustre Commissão Especial, tendo 
adaptado como base da representação das minoriàs, uma 
relação de divisão ou seja o quociente eleitoral, presuppo?. 
que os termos da divisão fossem sempre os mesmos e que 
elles, no curso da votação, não se pudessem alterar. 

Está dito, por consequencia, dito por comprehensão, no 
systema do Regimento, que quem faz uma indicacão para 
certa commissão, já não pode repetir essa indicação em ou
tra commissão. 

0 SR. ADOLPHO BERGAM!N[ - NãO pode repetir O VOtO 
no segundo tempo. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - De maneira que é no · 
intuito de tornar exPlicito, de tornar comprehensivel o 
que em substancia está. dito, que faco esse ligeiro reparo, 
mas nada peço que se altere no Regimento. 

O SR. SA:MPAIO CoR.RtA - E' preciso alterar. E' indis
pensavel. 

0 SR. CUNHA MELLO - 0 reparo de V. Ex:. Sel'Virá de 
suggestão para a redaccão final. 

O Sn. SAMPAio CoRP..~A - A suggestão apresentada pelo 
Deputado Moraes Andrade - a correcção - é imprescin
dível como emenda de redaccão. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - A minha questão de 
ordem visa advertir, lembrar á Mesa, que na apuracão das 
eleições não pode haver duplicata de votos, circumstancia 
com a qual está perfeitamente de accõrdo a Commissão Es
pecial. Se, porém, a nobre Cornmissão entende de tornar 
claro ou fazer qualquer expressão dessa circumslancia, que 
o faca; não é, porém, o meu intuito, pois apenas desejo es
clarecer que o que a Commissão quiz com a redacção foi pre
cisamente não haver duplicata de indicação. (Muito bem; 
bem.) · 

O Sr. Mozart Lago - Peço a palavra, IJCla ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mozart Lago~ 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) -Sr. Presidente. deante 
da declaração de V. Ex., de que a Commissão de Policia, foi 
ouvida pela Cornmissão Especial, sobre o projecto do R~gi-
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mento que vamos votar, vejo-me na obrigacã.o de formular 
duas questões de ordem, no intuito de esclarecer o meu voto, 
a ser . dado sobre a Lei interna, conforme a decisão que V. 

Ex. proferir em relação a essas questões. 
A primeira das questões é a· seguinte: a actual Com

missão de Policia da Camara, foi eleita antes de elaborado () 
Regimento. O Regimento que vamos votar, torna victorioso 
o principio de representação das minorias. Portanto, si não 
houver nova eleição da Mesa, o principio do respeito ás 
minorias, óra adaptado, não ficará devidamente attendido. 
Parece-me, no meu fraco entender, de vez que está victorio
so o princípio alludido, teremos de eleger novamente a 
Mesa, para ser a minoria contemplada. 

A segunda questão, Sr. Presidente, é mais simples: diz 
respeito á emenda n. 6, que tive a honra de formular. sub
scripta por outros collegas, mandando reintegrar os fun
ccionarios da Camara, afastado, em virtud-e da Revolucão de 
1930. 

Tive, ha tempos, opportunidade de enviar á Mesa, Indi
cacão, no sentido de que esses serventuarios fossem reinte
grados, no dia da promulgacão da nova Cart:l. Magna, isto á 
a 6 de Julho ultimo. A Mesa. porém, não deu andamento a 
essa minha proposicão e como se encontra a referida emen
da de n. 6, de objectivo absoiutamente justo, com parecer 
contrario, diante da informacão de V. Ex., que a Commissã(} 
de Policia foi ouvida pela Commissão Especial, presum() 
que esse parecer contrario seja porque, talvez, V. Ex., ·vá 
resolver de outra forma a situacão dos funccionarios e.fas
tados, pois o fundamento principal da recusa consiste em 
carecer de um projecto especial a reintegração a que me re
porto. V. Ex., entretanto, decidiu, com elevada sabedoria e 
extraordinaria satisfacão para quantos o conhecem, o caso 
do Sr. Dr. Raphael Pinheiro, que reingressou no quadro da 
Secretaria da Camara, independentemente de projecto es-
pecial. . 

Gostaria que V. Ex., Sr. Presidente, resolvesse as duas 
questões porque dellas dependerá o pedir ou não a palavra 
para encaminhamento da votação. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente - A decisão da primeira questão de 
ordem vae depender da Camara dos Deputados. 

Quanto á segunda, direi que me abstive de sobre o as
sumpto opinar na Commissão do Regimento, mas vou res
ponder pela decisão que a Commissão de Policia dará. 
quanto ao direito desses funccionarios, após o examE.> que 
está emprehendendo sobre o assumpto, '!Oro a ma1or bez:e
volen0ia. 

Em votação o substitutivo n. 1-A, de :1.934. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peco a palav-ra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado-, 
para encaminhar a votacão. 

O Sr. Adolpho Bergamini {Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, das emendas que apresent~i, tres ti
veram parecer contrario. A que tem o n. 30, disse a Com
missão, não foi acceita porque augmentou referencias qu~:t 
poderá convir, ou não, tratar em sessão secreta. 

Verifica-se, Sr. Presidente, que houve dois enganos. 
C. D. - VOLUME li 5 
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A emenda está assim redigida: 

"Ao art. i07, § 1°, accrescente-se, in fine: "ou 
decorrentes das resoluções approvndas em razão das 
propostas referidas nos arts. :17, letra a, 73, §§ 1° e 
2° 83 letra c e 105, combinados com as letras c e d. 
do' arf. 104 da Constituição da RepuiJ!ica." 

O resto como está. 
Realmente, o art. 107 do Regimento, consoante o avulso 

qul? corre ugora entre os Srs. Deputado:;, trata das sessões 
~e-eretas; mas a minha emenda fót'a formulnda quando de 
uma anterior publicação e segundo a qual o art. 107, cogi
tava da materia de que trata o act'.lnl art. 165, § 2°, do 
'projecto. 

Assim, Sr. Presidente, a nobre Comrnissão espcciuJ, exa
.minou a emenda á luz do actual proje.!f.o de 1legimento. Es
,queceu-se, porém - e é natural, tal a brevidade com qu~ 
.~laborou seu parecer - esqueceu-~e de: compulsar o ante~ 
rior avulso, e dahi omittir o parecer QUtl acal)(lÍ d3 ler, em 
.resumo. Se lermos o art. 165, § 2°, di) aetnnl avul:>o, que 
é a reproduccão do antigo art. 70, § i 0 , verificaremos nellt• 
.a declaracão de que, na terceira discussiirJ não serão admit
,tidas emendas t.eiJdentes a majorar a despesn, salvo apenas 
qr,:1nd~· propuzeren-: o reslabelecimcnln cte. tnedidns con1>í
,gnndas na proposta rl o Poder Exc~ut1v~ ou consignarem 
vct·ba pa~·n cmrlesas já delermina.i.~s em lei. 

Mando, pot· minha emenda, que ~e accresccnte: 

"ou decorrentes de resolucões appro·•adas, etc." 

Por que? Porque o art. 67, letca n, da Constituil}ão 
reci!m-promulgada- e aqui, entre pa;,•enlhcsis, <'sclarcco que 
a emendo. tem um erro typogrnphíco, pois não é j7 o ar
ugo da Consti tuit;ão, mas, sim, 67 - csl.etue: 

"Compet(; uos tribunaes: 

a) elaborar os seus regimentos internos, organi
zar as suas secretarias, o.s seus cartorios e mais ser
viços auxiliares e propor ao Poder Legislativo, a crea
t;ão ou suppressão de empregos e a fixaçuo dos wn
c i m en tos respectivos"; 

Assim, lambem, Sr. Prcsident~. (; art. 7::>, §§ P e 20 
da mesma Constituição, estabelece: ' 

"§ f.0 So_b. proposta da Curte Suprema, n6de o 
numero de Mm1stros ser elevado por lei até dezesei;; 
e em qualquer caso, é irr!)duzivel.,. 

: .Nessa con~oTmi~ade, i Côr!e Suprem!l. com9cte a iní
.cio.bva de modlfJcacao, para mats, (lo numero rle seus mem
bros. Penso que deveria ter, tumbem, as regalias con~i
gnadas no art. 165, § 2°, do projec~o de Regimento que está 
s~ndo votado. 
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. Diz ó ·§ 2°: ' 

"Tambem, sob proposta da Curte Supr~ma, poderá 
a lei dividil-a em camaras ou turmas, e distribuir en
·tl'e estas · cti aquellas os julgame:ntos r.los feitos, com 
·recurso ou. não para o tribtmal pleuo, respeitado o 

· que lli~põe o art. ·179." 

Vejamos, agora, Sr. PresidenSE', o ar-t. R3, letra c, da 
.t:-unstituicão. Reza elle: 

. 
' 

"A' Justir,;a Eleitoral, qnc terá ~ompetencia pri
"\o'aliva· para o processo das el eic;õe.:'l ftderaes, e5ta
duaes e municipaes, inclusive as do~ -:-epresenlanles 
das profissões, e exceptuada a d~ qua Lrata o art. 52, 

•§ ao, caber·á: . 
• • e •• 0 0 0 0 0 e ... O O • 0 • O O O .. o O o .. O. O o • O e O •• O ~ O 0 • 0 0 e 0 I O .. O 0 0 0 0 

~) adoptar ou propor providencias para. que as 
eleições se realizem no tempo e na fórm;J. determina
.dos em lei ·~; 

.o art. 105, lambem da Constituicão, diz: 

~A justica do Districto Federal e a dos Territo~ 
rios serão organizada:: por lei federal, ob:>ervados os 
preceitos do artigo precedente, no que lhes !orem 
1lPplicave~s. c o. disposto no paragrapho unico do ar 
tigo 64." 

:· :0 ' art •. 6/1 . J~ll~r~~~ . no· paragrnpho UIUCO: 

''A vitaliciêdadc não se extenderá aOS jUi7.es crea
dos p~r lei.· federal, com .funcções limitadas: ao · pre
paro dos .pJ:Qcessos e. á substiluicão de juizes julga
dores." . · · · · . 

Assim, Sr. Presidente, vê V. Ex. que tem pP.rfeito ca
'bimento a emenda n. 30 ao art. 1G5, § 2°, •lo pi'oject'l de 
)l~gimento - o mesmo dispositivo que; em publicação an
.Let'ior, tivera o n. 170, § i v. 

Passo a tt·atar da emenda n. 31. 
A nobre Commissão declarou que "as I'eftlrencias n<lo 

,Pat•ecem certas". Conferi-as e não pusso concoL'~ar ('.()m a 
J~outn .Commissão • 

. ·Reza a emenda: 

. "Substitua-sQ o art. 148 pelo seguinte: - ·•salvo 
as excepções dos §~ 2° e 3° do art. 4i da Constituição 
da Republica; todos os projectos de lei pedem ter 
origem na Camnra por iniciativa de qualquer dos 
seus membros ou Commissõee.,. · 

Manda incluir outras excepçõés constituoionaes: as do 
art. 67, letra a, dos §§ 1 o e 2° do art. 73, le.tra. c, do n.rt. 83 ·e 

.do art. -105 combinado com as letras c· e· ·d do a,rt. 1."04, da 
Magna Carta, artigos que li ao esclarecer· o meu p·ensamezitó, 
-~onsubstaneiadQ. .na emenda n. 36 .• · . 
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· Essas duas emendas, Sr. Presidente, tiveram. por fim 
respeitar, em nosso Regimento, as attribuicões que a Con
stituicão confere ao Judiciario, Poder que passou a ter, tam
bem, iniciativa de proposicões ou projectos de lei. 

o SR. MoRAEs ANDRADE - A Constituição não deu ao 
Judiciario a iniciativa de projectos de lei. O Poder Judi
ciario officia. á Camara pedindo a creacão de taes e taes
logares, e ~ Camara é que tem a iniciativa da lei • . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Parece-me curial, por
tanto, que, no Regimento, se facilite a realização disso. 

O SR. MoRAEs ANDRADE -A minha e::r:plicacão tem por 
fito apenas mostrar que, nos casos da emenda n. 3t, do nobre 
Deputado, a iniciativa continúa a ser da Camara dos Depu
tados. Por isso, não ha necessidade dessa segttnda re!eren
cia. Foi o movei do nosso parecer. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Peço licenca ao pre
zado collega para ponderar que, no caso da ampliação do nu
mero de membros da Suprema Cõrte, a iniciativa é do POder 
Judiciario. 

O Sa. MORAEs ANDRADE - Iniciativa - parece:.-me que 
não. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O art. 73 da Consti
tuição reza : 

"A Cõrte Suprema, com séde- na Capital da 
Republica e jurisdicção em todo o territorio nacional, 
compõe-se de onze Ministros. 

§ i.O Sob proposta da COrte Suprcm.a, p6de o nu
mero de Ministros ser elevado por le: até dczeseis, e, 
em qualquer caso, é irreduzivel." 

Essa proposta é uma verdadeira inioiativa. 
O SR. MoRAES ANDRADE - A Cõrte Suprema pede â 

Camara que augmente o numero e a Camara. augmenta. 
O SR. ADOLPHO BERGAM:NJ - Logo, incumbe-lhe a 

iniciativa. 
O SR. MoRAES .ANDRADE- Quem elabora. o projecto ê a 

Camara; quem tem de converter a proposta da COrte Su~ 
prema em projeoto é sempre a Camara. Foi por isso que 
não :fizemos essa referencía no caso; exclusivamente por isso. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - O tempo urge e quero 
dizer, ainda, algumas palavras sobre a eme!lda n. 33-a, tam
bem de minha autoria, e que recebeu parecer contrario. 

Sempre sustentei, Sr. Presidente, que a prorogação da 
sesssão é uma deliberacão da Camara . Pot•co importa seja 
eUa de natureza interna ou de natureza externa. D~ vez 
que a Constituição estabelece só possam as deliberacõe!! da 
camara ser tomadas por maioria absoluta - resolutões que, 
.de facto, .são de natureza interna, mas cujos atreitos são ex
ternos, são políticos e até, em certos momentos, essenciaes 
para a vida publica do Paiz - não me é possível dar ao 
.dispositivo constitucional a accepcão que Jhe emprest:un os 
.n()bres collesas membros da Commissão EspeciaL 

·E, por isso, Sr. Presíd.en~. peço venia para : ii:.sis.tir em 
pt'ol de minha emenda, dirigiii.do a esses .nobres collegas mil 
.appello, qual o de, acerc~ .da materia cuja -votação estou 
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encaminhando, reconsiderarem seu parece:-, adaptarem o;; 
preceitos que consubstancio nas emend'ls ljQm a maior .sin
ceridade e com o objectivo de collaborar para que tenha:nos 
um Regimento susceptivel de assegurar, }_)Or nol"m::ls P.x
pressas, os direitos e os deveres de todo:; os :::epresentantes 
da Nação. (Muito bem; muito ben~.} 

:i 
O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o i)rojecto sub

btitutivo. 

PRO.TECTO SUBSTITUTIVO 

N. i A- i93-i 

TITULO I 

Da Constituição da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES PREPARATORIAS 

Ar.t. 1.0 Os diplomados á Camara dos Deputados se 
!'eunirão cinco dias antes da data da inauguração solenne, ás 
14 horas, no respectivo edificio, afim de, sob a direccão do 
Presidente do Tribunal Superior de .Tustiça Eleitoral, reali
:Zarem sessões preparatorias. 

Art. 2.0 Declarada aberta a sessão, serão os diplomados 
J)resentes convidados a entregar os seus diplomas. 

Art. 3.0 Terminada a entrega dos diplomas, o Presiden
-te dará por finda a primeira sessão e, auxiliado pelo Se-
-cretario da Presidencia da Camara e outros funccionarios da 
:Secretaria que julgar necessarios, organizará uma lista dos 
portadores de diplomas e um outra dos supplentes dos di
lllomados. 

Art. 4.0 As listas acima referidas deverão ficar orga
nizadas dentro do prazo de 24 horas e serão lidas em sessão 
11ara conhecimento dos interessados e immediata publicação 
no orgão official da Camara. 

Art. 5.0 No mesmo dia em que fôr feita a citada publi
.cação, os presentes, diplomados desde que constituam a 
;maioria absoluta dos representantes, elegerão, ainda sob a 
Presidencia do Juiz a que se refere o art. i 0 deste Regi
mento, por escrutínio secreto, um dentre elles, para Pre-
:Sidente. · 

Art. 6.0 A apuracão dessa eleição será, pessoalmente 
-:feita pelo Juiz Presidente das sessões preparatorias, sendo 
.declarado eleito o que tiver obt.ido a maioria absoluta dos 
suffragios . 

Paragrapho unico. Se nenhum dos votados obtiver 
maioria absoluta dos votos dos presentes, proceder-s~-á a 
um segundo escrutínio, em que só poderão ser suffragados 
.os dois nomes que tiverem sido mais votados no primeiro 
.escrutínio; se houver, nesse primeiro escrutinio, mais de 
-dois suffragados com votação igual, os dois mais idosos é que 
~evem entrar no segundo escrutínio. Em caso de empate, 
:nesse segundo escrutínio, declarar-se-á eleito o menos idoso. 
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Art.~ 7.0 Depois· ·de fazer a proclamacão do Presidente
éleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatorias: 
dará por finda sua incumbencia e a sessão.· · 

Art.- 8.0 A sessão preparatoria seguinte será presidida
pelo Presidente eleito, o qual convidará para Secretarias' 
provisorios quatro Deputados, realizando-se neste mesmo 
dia, desde que esteja presente a maioria absoluta dos mem
bros da Camara, a eleição de dois Vice-Presidentes, quatro· 
Secretarias e outros tantos supplentes. 

Art. 9.0 Esta eleição será feita por escrutínio secreto e 
em tres cedulas, sendo uma para o 1° e o 2° Vice-Presi
dente, a segunda para f 0 e 2° Secretarias e a ultima para 
3° e 4° Secretaries. Serão considerados eleitos os que ob
tiverem maioria absoluta de votos presentes. Na falta de 
maioria absoluta, ou em easo de empate de mais de dois 
nomes, proceder-se-á na f6rma do disposto no art. 6°, pa
ragrapho uni co. 

Paragrapho· unico. O immediato· em votos na eleicão de· 
cada Secretario será !:onsiderado, na mesma ordem, supplente .. 

Art. fO. Se não houver numero legal para as ·eleiçõe~ 
de que tratam os artigos anteriores, serão ellas adiadas para 
depois da inauguração da Camara. Verificada a impossibili
-dade ·da elefção, ·ou · não .. est:ando pres~nte o eleito;. ô Juiz 
Presidente na primeira sessão, após a pub]jcação, da ··lista dos 
'diplomados, ·passará a· presidencia ao Deputado mais idoso, 
-que convidará quatro ·outros para Secretarias provisorios. 

Paragrapho uni co. Nesta · bypothese, n~s. sessões se._ 
.guintes á·. da. inauguração, servirá a Mesa Provisoria até 
que seja ~leita a Mesa definitiva. · 
_ · ArL H • Na ultima sessão preparatoria será prestado 
.o compro~isso. O Presidente, de pé. no que será. ·acampa~ 
.nhado por todos . os presentes, proferirá a seguinte affirma.
.ção : "Prometto guardar a Constituição Federal, desempe
.nhar fiel e .lealmente o mandatú que me foi confiado e sus
tentar a união, a integridade e a independencia do Brasil,..·. 
. . .§ . 1 .. 0 .. Em.. seguida será feita, .pelo :1° . .Secretario, a cha-

;mad~ de. cada u,m dos representantes, a comecar pelos Vice:
. Pres1dent~s. e outras membros da Mesa, e . cada um, á pro·
porção que fór sendo proferido. o seu nome, responderá -
"Assim o prometto". · · · 

. § 2.0 O ·Dep·utado, .que ·comparecer para tomar posse 
·depois desse dia, será conduzido ao recinto pelo 3° e pelo 4° 
Secretarias e y resta"i'á em voz alta, perante o Presidente, em 
.sessão, o compromisso acima exarado. 

· Árt. i2. A sessão conj\.mcta de inauguração da Camnra 
dos Deputados e do Senado Federal será realizada no dia 3 
de Maio, no· Palacio ·Tiradentes com a presença de .qualquer 
.numero· de Deputados e Senadores, sob a direccão da Mesa 
·do Senado. 

CAPITU~ II 

DA MESA 

Ar t. 13 . A' Mesa da Camara dos Deputados compete 
:a direccã,o· de todos os seus trabalhos . . 
, § .. J.'? A . Mesa compõe-se de um Presidente e de quatro 
· Secret.arios . · · 
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§ 2.0 Para supprir a falta . do Presidente e dos Secre

tarias, haverá respectivamente dois Vice-Presidentes e quatro 
Supplentes de Secretaries . ··. 

§ a.o O Presidente convidará qualquer Deputado para 
substituir os Secretarias, na falta accidental dos respectivos 
Supplentes. 

Art. H. A· Mesa, eleita ao inicio de cada sessão legis
lativa, servirá tambem nas sessões extraordinarias e em 
todas as prorogações . . 

Paragrapho unico. ·As fmicções dos membros da ·Mesa 
da Camara dos Deputados sómente cessarão: 

a) ao findar a legislaturá, com a constituição da que 
deve presiâir ás sessões preparatorias da seguinte; 

b) ·nos demais annos da legislatura, . com a eleição da 
nova 1\lesa. 

Art . 15. Os membros da Mesa, bem como os Vice
Presidentes e os Supplentes de Secretaries, não poderão fa-:
zer parte de qualquer Com.missão, permanente, ou especial, 
a não ser a Executiva. 

SECÇÃO I 

Do Presidente 

Art. 16. O Presidente é o orgão da Camara, quando ella 
houver de se enunciar collectivamente, o regulador dos seus 
trabalhos, e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade 
deste Regimento . · 

· Art. :17. São attribuições do Presidente; além de outras 
conferidas neste RegimeD,to: 

ia, presidir ás sessões da Camara; . 
21:', abrir e encerrar ·as sessões ás horas competentes·, 

nellas manter a ordem e fazer observar a Çonstítuíção, as 
leis da Republica, e este Regimento: 

aa, fazer ler as actas pelo 20 Secretario, submettel-as á 
discussão e ao voto da Camara, assignal-as depois de ap"7 
provadas; 

4a, fazer lér o expediente pelo i 0 Secretario; 
sa., dar posse aos Deputados; 
6a, conceder a palavra aos Deputados, na ordem da. in

scripÇão, aos que a solicitaram verbalmente nos termos do 
Regimento, e negai-a aos que a pedirem sem direito; 

7a, convidar o orador a declarar préviamente, se vae 
falar a favor, ou contra a proposicão em discussão. 

sa, interromper o orador que se desviar da questâ'.o, 
falar contra o vencido, faltar á consitleracão á Camara, ao 
Senado, ou a algum dos seus membros e em geral aos repre
sentantes do poder publico, advertindo-o, chamando-o á 
ordem, e retirando-lhe a palavra se não fõr obedecido; 

ga., chamar a attenção do orador, ao terminar a hora do 
expediente e da ordem do dia, ou ao se esgotar o tempo 
em que tem direito de oMupar a tribuna; 

iOa, annunciar a ordem do dia e o numero de Depu
tados presentes; 

Ha, submetter á discussão e á votação a materia a isso 
destinada; 
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' · !!&, estabelecer o ponto da questão sobre que devam 
1er feitas at votações; 

i3a., annunciar o resultado das votações; 
14a conceder a palavra para explicação pessoal, sem 

prejuízo da ordem do dia; 
i5a., communicar á Camara o recebimento de mensa

gens e outras correspondencias do Governo, e fazel-as lêr 
pelo fO Secretario; 

f6& nomear, por autorização da Camara Commissõeo 
especiaes, mixtas e externas; 

178 designar substitutos para os membros das Com
missões, em suas vagas ou em seus impedimentos, exce
ptuada a Commissão Executiva; 
· 186 , promover a publicação dos debates e de todos o;; 

· trabalhos e actos da Camara; · 
i9a, não permittir a publicacão de expressões e con

ceitos vedadós pelo Regimento; 
20", organizar e designar a ordem do dia seguinte ; 
21, informar a Camara sobre qualquer ponto de ordem 

ou de pratica parlamentar; 
22a., suspender a sessão, deixando a cadeira da Presi

dencia, quando não puder manter a ordem, ou as cireum
stancias o exigirem; 

2aa., levantar a sessão; 
246 , assignar todas as resoluções da Camara; 
25e., assignar a correspondencia destinada ao Presidente 

da Republica, ao Senado, á Cõrte Suprema, e ás assembléas 
~strangeil"'..s; 

· 268 , convocar sessões extraordinarias; 
27a, presidir as reuniões da Commissão Executiva, to

mar par~e nas suas discussões e deliberações, com direito 
a voto, e assigoar os r espectivos pareceres ; 

28a, substituir, nos termos da Constituição, o Presidente 
da Republíca; 

29e., resolver todas as questões de ordem que occorrerem 
durante ·as sessões. 

Art . 18. O Presidente da Camara não poderá, senão na 
qualidade de membro da Commissão Executiva, offere
_cer projectos, indicações, ou requerimentos, nem votar, ex
cepto· nos casos de empate, ou nos escrutínios secretos . 

Paragrapho unico . Para tomar parte em qual!Juer dis
~ussão, o Presidente deixará a cadeira, iBterinamente, ao 
seu substituto, emquanto se tratar do objeoto que se pro-
puzer discutir . · 

SECÇÃO 11 

Dos Vice-Presidentes 

. Art. i9. Sempre que o Presidente não se achar no re
cinto, á hora regimental do inicio dos trabalhos, o i o Vice
Presidente, e em sua falta o 2°, substituil-o-á no desem
penho das suas funccões, cedendo-lho o logar logo que fõr 
presente. 

Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver neces
&ldade de deixar a cadeira, proceder-se-á da mesma fórma. 
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SECÇl.O ltl 

Dos Secretarias 

Art. 20. Sãõ attribuicões do 1° Secretario : 

ta, fazer a chamada, nos casos previstos neste Regi
;mento; : 

2a., lêr á Camara a integra de todos os officios do Go
-verno, do Senado,. e dos Juizes ou tribunaes, e, em summal'í<', 
-qualquer outro papel que deva ser lido em sessão; 

3&, despachar toda a niateria do Expediente; · 
4a, receber e fazer toda a correspondencia officiat da 

·Camara; 
5", receber, igualmente, todas as represcntacões, con

·vites, petições, e memoriaes dirigidos á Camara; 
6", fazer recolher e guardar em boa ordem iodas v.::; 

proposições, para apresental-as opportmiamente; 
7a, assignar, depois do Presidente, as resoluções da Ca

:mara; 
sa, contar os Deputados, em verificação de votação; 
9a., dirigir e inspeccionar os trabalhos da Secretarif!., 

·fazer observar o seu Regulamento, interpretai-o e pre
·encher as suas lacunas, e fiscalizar as suas despesas: 

toa, providenciar para que sejam entregues aos Depu
·tados, á medida que forem chegando á Camara, os avisos 
impressos relativos á materia designada na vespera, para R 

:ordem do dia; . . · 
H a, tomar nota. das discussões e votações da Camara 

·em todos os papeis sujeitos á sua guarda, authenticando-os 
;com a sua assignatura; 

t2a. distribuir pa.peis ás Commissões; 
13a, a.pOr emendas aos projectos recebidos do Senado ou 

•do Presidentp. da Republíca sem ellas. 

Art. 2i. Ao 2° Secretario, compete: 
1a, fiscalizar a redacção das acta.s e proceder á sua 

·leitura; 
2n, assignar, depois do f 0 Secretario, todss as actas c 

·resolucões da Camara; 
aa, escrever a a.eta das sessões secretas; 
4a., contar os Deputados, em verificação de votação; 
sa, auxiliar o i 0 Secretario a fazer a correspondencia 

-official da Camara, nos termos deste Regimento . 
Art. 22. O 3° e o 4° Secretarias receberão, á porta da 

·sala das sessões, os Deputados que ainda não hajam prest.a
·do compromis-so, para que o façam. 

Paragra;pho unico. Compete-lhes auxiliar o 1° e o 20 Se
·cretarios na verificação de votações. 
. Art. 23 . Os Secretaries e os .seus Supplentes subslituir
·se-ão conforme sua numeração ordinal e, nesta mesma or
·<iem, substituirão_ o Presidente, na falLa dos Vice-Presidentes. 

CAPITULO III 

' DAS COMMlSSÕES 

Art . 24. A Camara dos Deputados iniciará seus tra
"'balhos, em cada sessão legislativa ordinaria, organizando 
:suas Commissões. · 
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Paragrapho unico. · As Commissões serão: 
a) IJ*manentes, as que subsistirem através da.s legi·sla

turas; 
b) temporarias, as que se extinguirem com a tt>rminacão

da. legislatura, ou logo que hajam preenchido o fim a qua· 
se <lestinavam. 

Art. 25. As Commissões permanentes são treze: 
i a., Executiva; 
za.,. Agricultura, Industria e Commercio; 
ga., Constituição e Justiça; . 
4a., Diplomacia e Tratados·; 
sa, Educação e Cultura; 
6a; Finanças; 
7a., Legislação ·Social; 
sa, Obras Publicas, Transportes' e Communicações; 
ga, Orçamento; 

106, Redaccão; 
fi&, Saude Publica; 
12a, ·Segurança Nacional; 
13a., Tomada de Contas. 
Paragrapho uni co. As · Commissões permanentes serão· 

constituidas de onze membros cada uma, salvo a Executiva 
que será constituida pela Mesa, e a de Redaccão que ~er8; 
sómente cinco membros. 

Art. 2ii. ·As Commissões :permanentes exercem suas
funcções durante tpcta a sess&o legislativa ordinaria, ou ex'
traordinaria, e, nas prorogações, até nova. eleição. 

Art. 27. As Commissões temporarias são internas, ex.
ternas, e niixtas. 

·§ f.0 As Commissões internas são as que se destinam 
ao estudo de determinado assumJ)to sujeito á deliberacão da 
Camara e divídirem-se em Commissões de inquerito, espe:... 
ciaes, e geral. · . · · 

§ 2.0 As Commi·ssões exter-nas são as constituidas para 
participar dos actos em que a Camara dos Deputados haja; 
de . se . representar. . . . 

§ :1.0 As Commissões mixtas são as· constituintes de· 
Deputados e Senador_es. 

Art. 28. As Commissões eiSJ)ooiaes .e as de ÍI!Jquerito 
serão constituídas -por determinacão da Camara para 01r 
casos em que se tornarem necessarias, segundo o disposto 
nos artigos seguintes. 

Paragrapho unico. O requerim~mto para a coristituicão 
de uma Commissão especial, ou de inquerito, será escripto e 
indicará, desde logo, o assumpto de que a mesma haja d·tr 

·tratar, bem como o numero 4e membros que a deverão 
compôr. 

Art. 29. A audiencia de uma eommi·ssão especial dis
pensará a das .Commissões permanentes, salvo determinacãn· 
em contrario da maioria da Assembléa. 

Art. 30. A Camara pode!'lá constituir-se em comm1ssaO< 
geral, para o estudo de qualquer assumpto, ou outro fim 
determinado, de-sde que a sua maioria o resolva, a requeri-
mento escripto de qualquer Deputado. 1 

Paragr:apho .unico. O requerimento para a Mnstitui!)ão· 
da Camara em commissão geral deverá, desde logo, indicai" 
o objecto, o dia e a hora da reunião. 
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Art. 31 ; As Commissões externas· serão constituidas pela• 
mesma fórma das especiaes, ·por determinação ..pa Cainara. 
a requerimento verbal de qualquer Deputado. . 

Art. 32. As CômmiS'sões mixtas serão tambem eonsti.:.
tuidas pela mesma fórma.. das especia:es, por determinaçãi>· 
da Camara, mediante prévio entendimento com .a Senado, a 
requerimento escripto de qualquer !Deputado. · 

Art. 33. As Commissões temporarias durarão : 

. a) as .de inquerito, até a conclusão dos . respectivos tra..:.. 
balhos; . . 

b) as especiaes, a geral, as externas, e as mixtas, <r 
tempo, dentro da legislatura, necessario ao exercício das
funcções para que foram constituídas. 

Art. 34. As Com:inissões permanentes, as de inquerito, e 
as Especiaes serão constituídas proporcionalmente ás cor
rentes de opinião representadas na Camara . 

l§ f .o As Commissões Externas serão nomeadas pelo Pre
sidente, por iniciativa propria ou a · requerimento de qual
quer Deputado, depois de approvado pela C amara. 

· § 2.0 Os representantes da Camara nas Commiss~es Mix
tas serão propOl'Cionaes ás c.orrentes de opinião, eleitas o\:1 
de livre nomeação do Présidente, conforme a natureza da'll' 
funcoões que tenham de desempenhar. . . . 

Art .. 35. Na sessão seguinte á da eleição da Mesa, pode
rão os Deputados, conjuncta ou separadamente, indicar, por 
escripto devidamente assignado, um nome para cada commis
são permanente, oonsiderando-se escolhidos os cjue obtive,.. 
rem um onze-avos do numero total de membros da Camara:, 
desprezada a !raccão, excepto quanto á Commissão de Re.:. 
dacção, onde. será necessario um quinto, desprezada a fracção" 

§ f.• A indicação poder-á ser apoiada pelos proprios 
Deput.ados que não· eomparecerem ·á sessão, desde · que as:
signem a declaração de outro Deputado que haja compar.. 
recido; . 

§ 2.0 Não se computarão as indicações feitas em dupli
cata por um mesmo Deputado. 

Art. 36. Verificado pela Mesa o numero .dos Deputa.do'S ' 
escolhidos mediante indicação, proceder-se-á, nas sessões 
seguintes, á eleição, por voto secreto e escrutínio de lista, 
dos que devam completar as Commissões permanentes. 

. § U Para a eleição, as Commissões serão classificadas 
em dois grupos . O primeiro será formado ])elas de Constitui;.
ção e .Justiça, Agricultura, Industria e Commercio, Diploma
cia e Tratados, EduMcão e Cultura, Segurança Nacional, 
Obras Publicas, Transportes e Communicações . O segundó> 
pelas de Finanças, Orcamento, Legislação Social, Saude Pu.:. 
blica,' Tomada de Contas e Redacção. 

§ 2.• Não se computarão v-otos accumulados numa mes:...
ma cedula. 

Art. 37. Quando se realizar simultaneamente mais. de 
uma eleicão, haverá junto á Mesa outras tant~s urnas, devi
damente rotuladas, com a indicação clara de cada uma das = 
eleições a se proceder. 

Art. 38. Proceder-se-á á eleição com a chamada dos 
Deputados, por Estado, de Norte a Sul, incluído o Districto 
Federal e a seguir, a dos Deputados do Territorio do Acre e· 
dos Circulas profissionaes. 
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. - § t~o Terminada a votação, serão as cedulás· retiradas 
·.dá. urna, eontad~s, e lidas pelo Presidente~ 

. § 2.0 Os secretarios procederão aos respectivos assenta
:.mentos, proclamando em voz alta, á medida que se fôr veri-
ficando, o resultado da apuração. · 
;: .. § s.o Não erão apuradas as cedulas referentes a uma 
. eleição que se encontrarem em urnas destinadas a outra. 

§ 4,Q Quando uma cedula contiver nuro.erG . de votos 
-maior de que o determinado pelo Regimento, só serão apu
:.rados os· primeiros até completar· o limite regimental. 

· § 5.0 Terminada a apuração, o 1° Secretario redigirá 
::bol.etim· com o . resultado final, eGllocando os votados na 
•. -ordem decrescente dos suffragios . 

§ 6.0 O Presidente procederá á leitura do boletim da 
:;apuração final e proclamará os eleitos . 

SECÇÃO I 

Da reunião das Conl.rrvf-:ssões 

Art . 39. As Commissões permanentes, ou espeeiaes, re
.:unir-se-ão, ordinariamente, no edifício da Camara, todas as 
:'semanas, em dias prefixados . 

§ i .O O Diario .do Poder Legislativo publicará, quotidia
:~narnente, a. r-el.ação das Commissões, . com a desígnação do 
.local e da hora em que se realizam suas .reuniões. · 

· § 2.0 Quando a Camara dos Deputados estiver funccio-
··nando, as Commissões da Gamara effeetuarão suas reuniões 
-:nos dias marcados, pr~parando todos eis papeis qu-à .estejam 
.~dependendo de seu estudo e enviando-os ao 1° Secretario 
~para a publicação no D.iario da. Poder Legislativo . 
. Art. 40. As reuniões extraordinarias das · Dommissões 
~rão legar por _convocação dos respectivos presidentes, ea:
··officio, ou a requerimento de qualquer dos seus membros. · 

Parag-rapho un1co. Qualquer convocação de Commissqes 
. será annunciada pelo Diario do Poder L_egíslcdivo., com 
-...-inte e quatro .horas de antecedencia, des~~acão do seu 
-local, hora e objecto. 

Art . 41. As reuniões ordinarias, ou e:x:traord.inarias, das 
·Commissões durarão o tempo neeessario aos seus fins, a 
juizo do Presidente, que as poderã interromper quando jul

~gar conveniente . 
Parag-raplio unico. As Commfssões não se deverão 

.·reunir no momento das votações em plenario, e, quando an
.t.eriormente reunidas, deverão suspender os trabalhos em
. quanto durar aquetle acto, para delloe participarem os seus 
:membros. · . · : · · 

Art. 42. As reuniões das Commissões poderão ser pu
:blioas, quando assim estas deliberarem. 

§ 1.0 Serão sempre secretas as reuniões das. Commissões 
. para deliberar sobre : · · 

a) doolaração de guerra, . ou . accordo sobre ·a paz; 
b) tratados, ou.convencões, com as nacões estrangeiras; 
c) concessão, ou n€gação de passagem de forças estran

:geiras pelo territorío nacional paTa-- óperações militares. 
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. § 2.0 Nas reuniÕes secretas servirá como Secretario da' 
Commissão, por designação do Presidente, um de seus
membros. 

§ 3.0 Só os Deputados e os Ministros de Estado, quand·~· 
convidados, poderão assistir ás reuniões secretas. 

SECÇAO 11 

Das a.ttribu.ições das C~ssóes 

Art. 43. As Commissões permanentes têm por fim prin
cipal estudar todos os assumptos submettidos ao seu examfr· 
e que lhes forem e·oviados pela Mesa e manifestar a sua 
opinião sobre elles . 

Art. 44. A' Com:ri:liss-ão Executiva compete, além de· 
outras disposições regimentaes : 

a) tomar todas as providencias necessarias êi regulari
dade dos t:rabalhos legislativos; 

b) dirigir todos os serviços da -Garoara, durante as ses-· 
sões legislativas e nos seus interregno&; 

c) prover a polícia. interna da Gama.ra; 
d) propOr á ·Camara a creação dos lagares necessarios 

ao serviço de sua Secretaria e a nomeação dos funccíonaril)s. 
desta; . 

e) promover os funccionarios da Secretaria, nas vagas. 
occorrentes; 

f) nomear o pessoal subalterno necessario ao servico da. 
Camara; 

g) assignar os títulos de nomeação dos funccionarios da. 
Camara; 

h) conceder licenca, com ou sem venciment-os, aos func- 
cionarios da Camara. 

Art.. 45. Nenhuma proposioão, modificando os -serviços 
da Secretaria da Camara dos Deputados, ou as condições de
seu pessoal, ainda mesmo que seja apresentada como emenda 
a projecto de lei orcamentaria, poderá ser submettida á de· · 
liberação sem parecer da Coromissão Executiva. 

Art. 46. A' Commissão de Agricultura, Industria e Com-
mereio compete manifestar.:.se sobre todos os assumptos re~ 
lat;ivos á economia nacionaL 

Art. 47. A' Commissão de Constituição e Justiça com- 
pete manifestar-se sobre todos os assumptos quanto ao seu 
aspecto jurídico, legal ou constitucional. 

Art. 48. A' Commissão de Diplomacia. e Tratados com-
pete man.ifestar-se sobre todos os assumptos quanto ao seu.. 
que a Nacão houver· participado, ou de participar, e sobre f:l 
organização do Ministerio das Relações Exteriores. 

Art. 49. A' Commissão de Orçamento compete emittil'· 
parecer sobre a proposta de Orçamento remettída pelo Pre-
sidente da Republica ou, na sua falta, organizar o projecto · 
de lei orçamentaria, sobre a base da anterior, assistindo o · 
~lenario em todas as phases da elaboracão orcamentaria . 

Art . 5{) . A' Commiss~o de Financas compete manifestar
se sobre todas as proposições que alterem a qespesa e a re
ceita publicas, acarretem respons-abilidades para o TheSOUl'&
Federal, ou -se refiram ao systema monetario e ao regim11 
de bancos. 
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Art. 51. A' Commissão de Educacão e Cultura compete 
''OPinar sobre todas es assumptos relativos á educação e 
ínst.rucção publica, ou particular, e a tudo que disser res

.. peito ao desenvolvimento cultural e artístico. 
Art. 52. A' Commissão de Segurança Nacional compete 

manifestar-se .sobre as· propostas do Poder Executivo de 
.fixação das forças armadas e s9bre todos os assumptos que 
interes~em á defesa do Paiz. 

Art. 53. A' Commissão de Obras Publicas, Transportes e 
. Commun.icações compete o estudo {fe todas as questões re
. !ativas ás obras _publicas e á concessão a. particulares ·de 
construcção, uso e gozo das mesmas; vias de transportes 

. e communicações, correios e telegraphos. 
Art. 54. A' Commissão de Legislação Sacia~ compete 

. .opinar sobre todos os assumptos-, a.tt~nentes á organização do 
l.rabalho, relações entre este e o capital, e assistencia aos 

; trabalhadores. · 
Art. 55. A redaeção final dos projectos approvados pela 

. Camara em ultimo turno l'egímental, compete á Commissão 

. de Redacção, salvo o disposto nos paragraphos seguintes; 

§ i.O Compete á Commissão Executiva a redaccão final 
. dos projectos de resolução da Camara dos Deputados. 

§ 2.0 Os projectos de leis orcamentarias, serão redigidos 
. pela Commissão de Orçamento . 

§ 3.0 A' Commissão de Segurança Nacional caberá a re
. daccão final dos proj ectos de fixação de forças. 

§ 4.0 A redaccão para a aa di·scussão de projecto emen-
dado em za será feita pela Commissão que ~·houver apre

. .sentado, ou sobre elle -emittido parecer. 
· § 5.0 Quando mais de uma Commissão houver emittido 
_ _parecer sobre uma _proposição emendada em 2a. discussão, a 
Mesâ. designará a que deva redigir o projecto para a 3a. dis

-cussão. 
Arl. 56. A' Commissã.o de Saude Publica compete ma

nifestar-se sobre todos os assumptos de saude publica, by
_,;giene, e assístencia sanitaria. 

· · Art. 57. A' Commissão de Tomada de Contas competem 
as attribuíçõ.es que lhe são conferidas pelo art. 29 da Con

. SJ.ituicão. 
- · Axt. 58. As Commissões temperarias compete o desem
p_enho das attribuições que lhes forem expressamente confe-

..iidas pela Garoara. · 

SECÇ:ÃO Ill 

Dos trabalh0.8 das Gommi.ssões 

Art. 59. O trabalho das Commissões obedecerá á seguin
--te ordem: 

a) .distribuição .da materia pelos relatores; 
&) leilura dos pareceres definitivamente assentados; 

. c) leitura, discussão e delibração de requrímentos, ou 
. r.elato.rios. - · .. . . 

- . § .1.0 Esta -ordem _podel!á ser alterada pela CoÍnmissão, 
~Yara t!atar de . ma teria urgente, ou a requ-erimento de pre-
1'erenCJa,. de qualquer dos seus memrbos, para determinado 

. assumpto. 
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. § 2.0 A distribuição de materia. deverá constar da acta. 
·publicada no Diario do Poder Legislativo, l)Or assumptos e 
Telatores . . . _ . 
. § 3.0 o Presidente fará. a dtstributcao de todos os papeiS 
"!.'OOebidos no inlorr.egno das reuniões. · 

. § 4.0 Trat.nndo-se de materia urgente, <?- presid~nte ~e
.sign.ará relator, independentemente de r eumao da Comm1s
.são. 

·Art. 60. As D.ttribuicões dos membros da Commissão 
Executiva süo discriminadas no Capitulo - da Mesa. 

Art. 61. As Commissões permanentes lJOQ..erãa t~r !ela
toras previnmcnlo dcsignndos para cada um dos· prmctpaes 

.1l.ssumptos de sua oompetencia. 
Art. 62. As Commissões deliberarão, por maioria de 

votos, com n pt·u~oncn da maioria absoluta. dos seus membros. 
Art. 63. A Commissão que receber proposição, mensa

·.gen., ou QUBJQucr outro papel que lhe !ôr enviado pela 
Mesa; poderá. propOr a sua.. adopção, ou a sus. rejeição, total 
. .cu parcial, nproscnlnr proJectos delles decorrentes, dar- lhes 
substitutivos, c nprcsenLnr emendas, ou sub-emendas. 

Art. 64. O membro da Commissão, a que, fôr distribuid<> 
o estudo de qunlquc1· materia, deverá al)reser!tar, dentro de 

·tlez dias, relntorlo n respeito, que terminará · em parecer. 
§ f.O O PrcsidonLe da Commissão poderá, a requerimen

to fundamentado do relator, prorogar por mais dez dias 
r.o prazo que lhe é nsslgnado neste ar tigo. 

§ 2.0 RelD.torio e parecer s~rão lidos em teunião da 
·Commissão e suje!Los á discussão pelo prazG _qu6 r. presi-
dente julgar necessD.rio. · 

§ a.o Lido, discutido e votado, em reunião da Commissão, 
o r elataria sobro qualquer materia, o relator terá o prazo 
·de quarenta e oilo horas improrogaveis, para redígir o pare
cer de aceOrdo com o vencido. 

Art. 65. Se o parecer do relator não fOr adaptado pela 
-maioria da Commissü.o, o Presidente designará dentre os que 
constituir.em n maioria, novo relator. 
~ § f.0 Para a a prese-ntaeão do novo P<lrecer será conce-
dido ao segundo rclaLor o prazo de tres dias. 

§ 2.0 Na hypothese de acceitar a Commissão parecer 
.'divErso do do prmieiro relator o deste passará a constituir 
·'Voto em separado . 
· ·§ 3.0 Aos membros da Commissão, que pretend-erem re
. digir voto em sparado, será concedido, o prazo commum; 
improrogavel, de tres dias. 
. § 4.0 Para o eíf.eilo da contagem dos votos relatovs .ao 
·parecer, os "vencidos" e os ."em separado" serão considera
dos contrarias. e 09 "pela~ conclusões" e os .. com restricuões" 
serão declarados favoraveis. 

Art. 66. As Commissões· será licito dividirem, para fa
cilidade de esiudo, qualquer materia sujeita ao seu exame, 
com tanto que seja um só o par-ecer enviado á. Mesa. 

Art. 67. Os parecer es assentados em reunião de Com- · 
m1issão serão enviarlos á Mesa para serem lidos e impressos .. 
. § · 1.0 Deliberar-se-á sempre, nas · reuniões secretas, 

·sobre a conveniencia de serem, os pareceres nellas assenta.:. 
·fios, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta . 
. _ : § 2.0 Os pareceres, votos em separado, e emendas, que 

·devam ser discutidos . ~ votados. em sessão secreta, serã" 
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entregúes, em -sigillo, ·á Mesa, directa.mente, pel~- Presidente· 
da Commissão, . , . ·. ·. , ·._ .. · 

§ 3.0 Os Presidentes das Commissões poderão . determi~
nar a impressão. em ·awlsos, ·pa~:a.'.estudos, : dos votos dos re-· 
latores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como 
a· de documentos que interessem aos assumptos em exame. 

Art. 68. As proposições enviadas ás Commissões, que· 
não tiverem parecer no prazo de trinta sessões consecutivas 
da Camara, pOderão ·ser incluídas em Oi'dem do· dia, inde
pendentementé· delle,· ez-o(ficio, .. pélo :Presidénte; .ou por de
terminação ·cta Camara, a requerimento de : qu~lque! Depu-
tado. · 

Art. 69. As Commissões. .requisitarão ·dos· .•linistros de 
Estado, -por interrp.edio da Mesa, todas as jnfp_r~ac.õel) de que· 
tenhar:n . necessidad~ _. · 

Paragrapho unico .• As Commissões poderão requerer a 
audiencia . dos ·.Ministros de Estado, sobre determinado :as-· 
sumpto ; - . . 

Árt. 70. Será permíttido a qualquer Deputado assistü.•· 
ãs . reuniões das C ommissões, e ahi discutir, apresentar expo--
~ições escriptas', é suggerir emendas. . · · 

. Parágr.áplio .uni co. As·· exposições . escdptas, ass1m como· 
o . resumo das oraes, s~ os autores redigirem os e:ttractos, po-
derão. se,r _publicadas~ · · · · 

· · .Att. 71. Qu.ando um membro de Commissão retiver em
seu , poder, , após reclamacão escripta do seu presidente, pa-
peis. :á .. mesma pe~tencentes, será o- facto· eommunicado á . 
Mesa. . . . · · . 
-' :. ~ ~ §:-'~_.<»',(> ·PrésÍdentê da C~ará ·rárâ ~app.ello ·a. .esse mem
brp : de · c.om.missJ~o .. no. sentido. de attender á. :reclá.macão, fi~-
xandoJlbe ·para isso . breve prazo. . . . . . . . . 

§ 2.0 Se, extincto esse prazo, não' houver sido àttendidó· 
o appelló, ri Presidente· da ·camara darâ. .. subs'tituto n'a. ·com
mi_ssão -ao · membro . faltoso.. · -

Art. 72. A Comniissão Geral, que sera 'presii;iida pel:i.t 
Mesa, observará' as mesma5 disposições regimentaes appli- · 
caveis á C~mara.. . 

· :Pára8-rapho .uxiico. · Em commissão Geral nenhum re-
querimento do encerramento de discussão s.erá. permittido, . 
mas . nenlmm Deputado poderá falar . mais de duas vezes e· 
por mais. qe uma, hó-ra cada v~ sobre o mesmo ass~pto. 
. Art.' 73. Não· s~rio admitÚdos ãs reuniões · das Co1nmis- · 
sões senão: os membros· da Camara e os funccionaríos desta· 
em serviço. effectivo daquellas. · · 

SRC_ÇÃ.O · !V · 

Da ay.àiencia das pom:qr.issqes 

.Art. 74. A distribuição -de· papeis· ás · Com-missões será.: 
feita pelo ·1a. Secretãrio .dentro. de 48 .}loras ·do ·recebimento• 
dos mes_~c:is. · - · · · · · · · 

. § f. o. · A remessa ·desses · papeis ·ao presidente · de cada 
Commissão será .féita por :intermedil) da Secretaria da Ca-
mara, no mesmo 'dia da distribuição. · · · 
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§ 2.0 Os pareceres e papeis enviados P~•a:i Commissões 
á Mesa, serão encaminhados ao i 0 Secretario, por intermedio 
da mesma Secretaria. 

Art. 75. Quando íôr distribuída qualquer proposi-
ção a mais de uma Commissão, cada qual darâ. o seu pa
recer separadamente. 

§ 1.0 Quando a Mesa enviar quaesquer papeis a uma . 
Commissão, e esta pretender que outra se manifeste so
bre a materia, ou com ella se reuna para deliberar a res
peito, o seu presidente enviará á Mesa requerimento es
crípto e dará conhecimento do despacho aos demais mem
bros. 

§ 2.0. Sempre que fôr deferido um r equerimento de 
reuniilo conjuncta de duas ou mais Commissões, o 1° ·se-, 
cretario dará conhecimento do despacho aos respectivos pre
sidentes. 

§ 3.0 Quando um Deputado pretender que uma Com
missão se manifeste sobre determinada mat.cria. requererá 
isso por escripto, sendo o requerimento submettido á. vo- . 
tação da Camara, ir.dependentemente de discussão, presente 
a maioria absoluta dos Deputado~. 

SECÇÃO V 

Dq-s Pr_esidentes das Commissões e seus substitutos 

Art. 76. As Cnmmissões. logo depois de eleitas. ou no
meadas, reunir-se-ão em uma das salas da Garoara Dara 
eleger Presidente e Vice-Presidente. 

Paragrapbo uni co. Se se não realizar a eleição do Pre- . 
sidente e do Vice-Presidente de qualquer Commissão, den
tro de tres dias. o mais idoso dos seus membros assumirá 
a presidencia, até essa eleição. 

Art. 77. Quando o presidente faltar ás reun10es da 
Commissão será substituído pelo Vice-President~. 

Paragrapho unico. Quando se verifioar a ausencia, si
multanea, do Presidente e do Vice-Presidente de uma Com
missão, caberá · a Ilresidencia ao mais idoso dos membros 
presentes. 
. Art. 78. A Presidencia de Commissões reunidas caberá 

ao presidente mais idoso. que será. subsutuido pelos outros 
presidentes, na ordem decrescente da idade. 

Paragrapho unico. Na hypotl'tese de auflencia de todos 
os P-residentes das Commissões reunidas, caberá a presiden
cia dos Vice-Presidentes, na ordem decrescente das respe
ctivas idades, e, na falta destes. ao mais idoso dos membros . 
presentes~ · 

Art. 79. Ao presidente de Commissão compete: 

a; determinar, logo que fôr eleito, o dia, ou os dias das 
reuniões ordinarias da Commissão, fazendo--o publicar pelo 
!)iario do Poder Lcgislatiuo e communicar á Mesa; 

b} convocar, e:e-o({icio, ou a requerimento dos mem
bros da Commissão, reuniões extraordinarias; 

c) prt>sidir a todas as reuniões .da Commissão e nellas
manter a. ordem e a solennidade necessaria; 

C. D. - VOLUME li 6 
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d) fazer ler a acta da reunião anterior, submettel-a a 
discussão e votacão; 
- e) uar conhecimento á Commissão de toda a materiá 

recebida; 
I) designar relatores e distribuir-lhes a materia sobre 

que devam emittir parecer; 
g) conceder a palavra aos membros da Commissão, ou 

aos Deputados que a solicitarem; 
h) advertir o orador que se exaltar no decorrer dos de

bates, ou faltar á consilleracão aos seus paJ·es, ou aos re
presentantes do poder publico; 
· i) interromper o orador que estiver falando sobre o 

vencido, ou fóra da questão em debate; 
j) submetter a votos as questões su.ieit~ á Commissão 

e proclamar o resultado da votacão; 
k) conceder vista dos pareceres ou do~umentos, ao~ 

memllros da Commissão que a solicitarem, nos termos do 
Regimento; 

l) assignar os pareceres e convidar os dtmais In!lmbroa 
da Commissão a fazel-o; . 

m ) enviar á Mesa toda a materia destinada á leitura 
em sessão e á publicidrMe na acta impressa ·dos trabalhos 
da Camara; 

n) promover a publicação da actas da Commissão no 
Diario do Poder Legislativo; · 

o) ser o orgão de communicacão c:!a Commissão com a 
Mesa: 

p) solicitar do PresidentE:l a~ Garoara substitutos para 
us membros da Commissão, ausentes 0 " impedidos de 

comparecer; . 
q~ resolver, de ac~rrto com o Regimento, todas as ques

tões de ordl.lm suscitadas· na Commissão sobrb os seus tru· 
batbos. 

Art. 80. Ao Presidente da Commissão de Orçamento 
incumbe, ainda : 

a) uma vez votado o orçamento em 2a discussão, fa
zer um relalorio sobre a situacão financeira e economica 
dQ Paiz, aconselhando as medidas legislativa:; necessat·ins; 

b) apreciar de conjuncto, nesse relatorio, o orçamento, 
mostrando as divergencias entre o do anno que correr, 
a proposta do Governo, e as medidas tomadas pela Camara 
até essa data, quanto á ordem financeira e economica; 

c) fazer identico relatorio de apreciação geral do tra
balho orcamentario, quando todos os orçamentos estiverem 
votados em s· discussão; 

d) propor, nesses relator1os, as medidas legislativas de 
ordem geral que julgar necessarias, Í()rmulando os proje
ctos de lei que reputar indispensaveis para a boa ordem das 
:finanças publicas. 

§ t.• Estes relatorios serão publicados na acta e em 
avulsos, e distrihuidos pelos Deputados. 

§ 2.0 Os projectos de lei proposto~ pelo Presidente da. 
Comroissão de Orçamento, como conclusões de seus relato
rios, terão uma unica discussão, correspondente á terceira, 
depois de ouvida., conjuncta ou separadamente, á Commis
sãD de Financas. 

§ 3.0 O Presidente da Comm!ssão de Orçamento poderá 
delegar as funccões de relator geral a u m dos membros daa 
Commissão, de sua livre escolha. 
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Art. 81. As proposições e papeis que forem remettl
dos pelas Commissões ao archivo da Camara, só poderão ser 
desarchivados por ordem da Mesa, ou do Presidente da 
respectiva Commissão, a requel'im~nto de qualquer Depu
tado. 

SECÇX.O VI 

Da.s acta.s das Commissões 

Art. 82. Das reuniões da:s Commissões lavrar-se-ã,o 
acta~. com o surnmano do qut:: durante ellas bouver cc
corrido. 

§ 1..0 As actas das reuniões não secretas serão dadas a. 
publicidade no Diario do Poder Legislativo. 

§ 2.• Dessas actas constarão: 

a) a hora e o local em que se houv-er dado a reumao; 
b) os nomes dos membros da Commissão que compa

receram e os dos que não compareceram cum causa justi
ficada, ou sem ella; 

c) a distribuição das mater las, por- assumptos e rela
tores; 

d) os pareceres lidos, em summar1o; 
e) referencias succintas aos relatorios lidos e aos de

bates. 
§ a.• Quando, pela. importancia da. mate.ria em estudo, 

convier o registro tachygraphico dos debates, o presidente 
requererá ao da Camara as providencias necessarias. 

§ 4.o Lida e approvada, no inicio de cada reunião, a 
acta da anterior, será assignada pelo presidente da Com
missão. 

§ 5.0 As Commissões serão secretariadas, em suas re
uniões publicas, por funccionarios da Secretaria da Ca
mara. 

:§ 6.• Aos Secretarias das Commissões compete, além da 
redacção das adas, a organização do protocollo dos traba
lhos, com o andamento dos mesmos. 

Art. 83. As actas das reuniões secretas serão lavradas 
pelo. membr() da. Commfssão designado pelo presidente 
para servir de secretario. 

Paragrapho unico. As a.ctas das reun:iões secretas, uma. 
vez approvadas ao fim da reunião, serão assignadas, lacra
das, datadas e rubricadas pelo Presidente e pelo. Secretario, 
e assim recolhidas ao archivo da Camara. 

SECÇÃO VII 

Dos impedimentos 

Art. 84. ·Sempre que um membro de Commissão não 
puder comparecer ás suas reuniões, deverá disso dar co
nhecimento ao seu Presidente . 

§ :1. .• O Presidente da <:ama-ra. e~ officio, a requerimen
to· do presidente da Commissão respectiva, ou· em conse
quencia á communicação de qualquer Deputado, designará 
substituto interino para o membro ausente, ou impedido 
de tomar parte nos trabalhos da Commissão. 
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§ z.o Logo que cessar o impedimento previsto neste 
artigo, terminará a substituição respeetiva. 

§ s.o Cessará a permanencia do substituto na Com
missã<l, desde que o substituído compareça ás sessões da 
Camara. 

SECÇÃO VIII 

Das vagas 

Art. 85. As vagas nas Commissões verificar-se-ã.o : 

a) com a i!xtinccão ou perda do mandato legislativo; 
b) com a renuncia; 
c) eom a opção; 
d) com a perda do Jogar. 
Art. 86. A renuncia de qualquer membro de. Commis

são será acto acabado e definitivo. 
Art . 87. Nenhum Deputado poderá fazer parte de mais 

de uma Commissão permanente. 
Paragrapho unico. O membro de uma Commí-ssão per

manente, que fOr eleito ou designado para. outra e não 
optar por uma dellas dentro de 48 h<lras, considerar-se-á 
como tendo preferido continuar naquella em que já fi
gürava. 

. Art. 88. Ao ~putado que deixar de comparecer a.s 
reuniões da Commissão para que haja sido eleito ou desi
gnado, . durante . t~inta sessões conseeutjvas da Camara, 
sem call$a justificada e opp()rturiamente communicada, o 
Presidente da · Camára, 'ex afficio, e a requerimento de qual
qU.er· Deputadú,' ·dárá' substituto definitivo. 

. .Art. 89. O Presidente da Camara preencherá, por no
IQeacão, as vagas verifi{;adas nas ·Commissões, dentrQ de 24 
horas. · · · · · 

Paragrapbo uníco. Quando a vaga se verificar na Com
niissã.o E:x;ecutiva, .o preenchimento far-se-á por elei
ção, designada para a Ordem do dia da sessão immediata, 
e1;11 primeiro logar. 

TITULO II 

Dos trabalhos da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES 

Art. 90. As sessões da Camara dúS Deputados serão 
preparatorias, ordinarias e extraordinarfas. 

§ 1.• Prreparatorias são as sessões que precederem á 
inauguração da Camara dos Deputados . · 

.. § 2." Ordinarlas. são as sessões P'lotidianas de qualquer 
sessão legislativa. ·. -

§ 3.0 Extraordinarias são as sessões realizadas em dia, 
o~ h?ra, divers·os dos prefixados para as sessões ordinarias • 

. . Art. 91. As . sessões preparatorias reger-se-ão P.elos 
arbgos e respeet1v.os paragraphos do. titulo I, Capitulo I, 
deste Regimento.. · 
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Art. 92. As sessões ordinarias serãG diurnas e reali
zar.:..se-ão todos os dias uteis, durante a époea. regimental. 

§ 1.0 As sessões ordinarias t~ão inicio ás H horas em 
ponto e durarãD qUatro horas effectivas, pel() relogio da 
Camara. 

§ 2.• Quando fig-urarem em ordem do dia projectos de 
lei~ periodicas ou de reforma constitucional, para discussão 
ou vot.acão, as sessões durarão cinco. horas. 

§ 3. • Na hypothese de se encerrar a discussão, ou a 
votacão desses projectos de leis antes de decorridas quatro 
horas de sessão, esta durará apenas o tempo o.rdinario. 

Art. 93. As sessões extraordinarias serão diurnas ou 
nocturnas. 

§ 1.0 · As sessões extraordinarias esrão convocadas, e:c
o{{icio., pelo Presidente da Camara, ou após determinaoão 
deste, a requerimento de qualquer Deputado. 

§ 2.o O Presidente prefixará o dia, a hora, -e a ordem do 
dia das sessões extraordinarias, dando-as a conhecer, pré
viamente, á Camara, em sessão, ou pelo Díario do Poder 

. Legislativo e, n~sta hypothese, far-se~á communicacão te
legraphica aos Deputados. 

§ 3°. A duração das sessões extraordinarias será a mes
ma das ordinarias, ainda. que ultrapasse a meia noite. 

§ 4.• Embora funccionando com o Senado, em sessão 
conjuncta, poderá a ·Camara. dos Deputados realizar, separa
damente, sessões e:rlraordinarias, em hO'l'as differentes, 
préviamente annunciadas. 

Art. 94. As ses-sões ordinarias e as extraordinarias se
rão publicas mas poderãG ser secretas. 

Art. 95. Existindo ma teria urgente para deliberacão 
·e não havendo numero para a. votação, o Presidente sus
penderá a sessão por tempo prefixado. 

Paragrapho unico . O tempo. de suspensão da sessão não 
se computará no prazo de sua duracão. 

Art. . 96. O praw de duração das sessões será proro
gavel, a requerimento de qualquer Deputado. 

§ 1.0 O requerimento de prorogação da sessão será es
cripto, não terá. apoiamento nem discussão, votar-se-á com 
a presença mínima no· recinto de um decimo do nume
ro total de Deputados, pelo processo symbolico, não admit'
tirá encaminhamento de votação, e deverá prefixar o prazo 
da prorogacão. 

§ 2.0 O requerimento de prorogacão poderá ser apre
sentado á Mesa até o momento de annunciar o Presidente a 
ordem do dia seguinte. 

§ 3.• Se houver orador na tribuna, ao momento de fin
dar a sessão, e houver sido requerida prorogacão, o Presi
dente interrompe<rá o orador para submetter a votos o 
requerimento. 

§ 4.0 A prorogacão approvada não poderá. ser restrin
gida, . a menos que se eMerre a discussão da proposição em 
debate. 

§ 5.0 Antes de findar uma prorogacão, poder-se-á re
quererr outra, nas condições anteriores. 
. . § 6.0 Na prorogacão das sessões, a Camara não delibe
rará sobre a materia da Ordem do dia, á excepcão dos pro
jectos de leis periodicas e de reforma constitucional. 
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Art. 97. Para a manutencão da ordem, respeito, e so
lemnidade das sessões, serão observadas as seguintes regras: 

1.• Durante as sessões os Deputados deverão permane
cer nas respectivas bancadas; 

2.• Nenhuma conversacão será permittida no recinto 
em tom que difficulte a leitura de actas ou documentos, a 
chamada, as deliberações da Mesa, e os debates. 

s.• Falando de suas bancadas, ·os oradores em caso al
gum poderão fazel-o dç costas para a Mesa. 

SE(J(JÃO I 

Das sessões publicas 

Art. 98. A' hora do inicio da sessão, os membros da 
Mesr. e oo Deputados Dccuparã.o os seus lagares. 

§ 1.0 O Presidente verificará, pela lista de . presenca, o 
numero dos Deputados presentes. 

§ 2.0 Achando-se :presente um deoimo do numero total 
de Deputados, o Presidente declarará aberta a sessão. 

§ 3.0 Por- falta de numero, o Presidente declaraTá que 
nã1l póde haver sessão, e designará a ordem do dia da ses
são seguinte. 

§ 4.o Na hypotbese do paragrapho anterior, o i 0 Se
cretario despachará o expediente, independentemente de 
leitura, e dar-lhe-á publicidade no Dia_rio do Poder Leg1·s
ltitivo. 

§ 5.0 Se a sessão comecar até quinze minutos depois 
da hora regimental, durará o tempo necessario para com-
pletar seu prazo de trabalho effectivo. _ 

§ 6.0 Para registrar, na lista de presenoa, os nomes dos 
Deputados que comparecer-em, a Mesa designará um fun
ccionario da Secretaria. 

Art. 99. Aberta a sessão, o 2" Secretario fará a lei
tura da acta da antecedente, que se considerará approvada, 
independentemente de votacão, se nãD houver impugnacão 
ou reclamação. 

§ 1.0 O Deputado só poderá falar sobre a acta para re
ctifical-a. 

§ 2." No caso de qualqu{lr reelamacão, o 2° Secretario 
prestará DS necessarios esclarecimentos e quando, apesar 
delles, a Camara reconhecer :a :proee<lencia da rBctificacão, 
será essa consignada na acta immediata. 

§ 3.0 Nenhum Deputado poderá falar sobre a aeta mais 
de uma vez e 'por mais de dez minutos. 

§ 4.0 A discussão da acta em hypothese alguma exce
derá a hora do Expediente, que é a primeir-a da sessão. 

Esgotada a hora do Expediente, .S'3rá a aota submettJda, 
sem mais demora, á deliberação da Camara pelo voto dos 
Deputados presentes. 

Art. iDO. Approvada a aata, o 1° Secretario far-á a Iei
tu_ra dos officios do Governo, do Senado, ou dos juizes e 
trtbunaes, e dar-lhes-á oeonveniente destino. · 

§ :to. O 1. 0 .Secretario, em seguida, dará conta, em sum
ma;-io, dos. offic~os, representações, petições, memoriaes, e 
ma1s pa:pe1s enviados á Camara, dando-lhes tambem o de
vido destino. 
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§ 2.o Se qualquer Deputado requerer, por escripto, a 
remessa a determinada Commissão de papeis despachados a. 
6utra :Pelo 1° Secretario, ou que lhes seja dado outro des~ 
tino, será este requerimento opportunamente submettido á 
deliberação da maioria abwluta dos Deputados. 

· §• 3.0 Seguir-se-á a leitura, em summario, ainda pelo 
mesmo Secretario, dos pareeeres de Commissões, dos pro.je-. 
etos, indicações, e requerimentos dos Deputados, que se 
acharem sobre a mesa, e que serão mandados publicar no 
Diario. do Poder Legislativo e im:primir em avulsos. 

§ · 4.0 Os projectos vindos do Senado e as emendas por 
elle propostas a projectos da Camara, serão lidos pelo 1° Se
cretario e enviados ás Commissões competentes. 

§ 5.o Não se gastará mais do que meia hora na leitura 
de tooo& os papeis de expediente. 

§ 6." Se a discussão da acta esgotaT a hora do expedien
te, ou se se esgotar a meia hora destinada á leitura dos pa
peis, sem que esses hajam sido tidos lidos, serão despacha
dos :pelo 1" Secretario os que o não houverem sido e man
dados publicar. 

§ 7.0 Os Deputa,dos que quizerem fundamentar, verbal
mente, projectos ou indicações, só .o poderão fazer na pri
meira hora da sessão. 

§ s.o Se algum Deputado julgar conveniente a inclu
sã.a na ordem do dia seguinte de qualquer proposição, po
derá requerel-o ao Presidente. 

I§ 9.0 A hora do Expediente é improrogavcl. 
Art. 101. Finda a primeira hora da sessão, tratar

se-á da mataria destinada á ordem do dia. 
§ 1.• O 1° Secretario lerá o que se houver de votar, ou 

de discutir, no caso de não se achar impresso. 
§ 2.0 Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar

se-á o inicio ás votações. 
§ 3.• As votações obedecerão á seguinte ordem :. pro

jectos a serem considerados objecto de deliberação; reda
ccões finaes; materias constantes da Ordem do dio; reque
rimentos escriptos que dependam de discussão e de votação. 

§ 4.0 Não havendo numero para votação, o Presidente 
annunciará o debate da materia em discussão. 

§ 5.• Logo que houver maioria legal :Para delibera!.', (1 

Presidente solicitará. ao Deputado, que estiver na tribuno, 
interrompa o seu discurso para se proceder ás votacões. 
· § 6.0 Durante todo o tempo destinado ás votacões, ne-

nhum Deputado deverá deixar o recinto das sessões. 
§ 7 .• O acto de votar nunca será interrompido, salvo 

ao terminar a hora destinada á votação. 
§ 8.0 Neste ultimo easo, a votação ficará adiada, na 

parte em que se aebar, para a sessão seguinte. 
§ 9.0 QuandD no decorrer da votacão se verificar !L 

falta de numero, mencionar-se-ão na acta impressa os no
mes dos que se houverem retirado com causa participada, 
ou sem ella. 

§ 10. A falta de numer·o para as votações não prejudi
cará a discussão da materia a 3.sio destinada na Ordem 
do dia. 

Art. 102. Terminadas as votações, o Presidente an
dente declarará encerrada a discussão. 

§ 1.0 Se nenhum Deputado se houver .inscripto, ou 
solicitado a palavra, sobre a materia em debate, o Presi
dente declarará encerrada a discussão. 
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§ 2.• Havendo numero para. votação, a ella será sub
mettiOa a materia cuja discussão fôr encerrada. 

§ 3.0 Encerrada a discussão de u'a materia, se não 
houver numero para .a sua immediata votação, deverá fi
gurar para isso na ordem do dia seguinte. 

Art. 103. A ordem estabelecida nos artigos anteceden-
. tes só poder:á. ser alterada, ou interrompida: 

1•, para a posse de Deputado; 
2o, em caso de prefereneia; 
3", por adiamento; 
40, €m caso de urgencia. 
Art. 104. Finda a hora da sessão, o Presidente, depois 

de examinar as proposições a serem consideradas pela Ca
mara, organizará a Ordem do dia_ da sessão seguinte, annun
oiando-a antes de levantar a sessao. 

§ 1.• Não havendo materia a ser designada para a 
· Ordem do dia, o Presidente destino.t-a-tí a trabalhos de 
· Comtnissões . 

§ 2.0 Se a ordem do dia fôr dividida (!m duas partes, 
o tempo. destinado á primeira não poderá ser excedido por 

.. espaço de mais de um quarto de hora. 
§ 3, 0 Para declarar finda a sessão, o Presidente usará 

·da fórmula: Levanta-se a sessão. 
Art. 105. A Mesa, cada anno, dará conhecimento á Ga

mara, em sua ultima sessão, da synopse dos trabalhos rea
lizados durante a sessão legislativa. 

SECÇl.O li 

l)as sessões secretas 

Art.. 106. · A Camara poderá realizar sessões secretas, 
se fôr assim resolvido, a requerimento escripto de qual
.QUer Deputado, com a indicação :precisa do seu objecto. 

§ 1.0 Esse requerimento será submettido á delibera
ção secreta dos Presidentes das Commissões permanentes. 

§ 2.0 Reunida a maioria dos Presidentes das Commis
sões permanentes, dar-lhes-á: o Pre::.iden:te conhecimento 
âo requerimento. 

§ 3.0 A essa reunião serão admittidos os autores do 
.requerimento, que poderão fundamental-o verbalmente. 

§ 4." Deferido o requerimento, o Presidente da Ca
mara convocará a sessão secreta para dentro de 24 horas. 

§ 5.0 Indeferido o requerimento ,será permittida sua 
renovaoão perante a Camara, -em sessão publica. 

§ 6.0 As sessões secretas requeridas por mais de 40 
Deputados, ou por alguma Commissão, para tratar de ma
teria submettida ao seu ex-ame, ou de sua competeneia, se· 
rão convocadas -independentemente de consulta aos Presi
dentes das Commissões perman€ntes. 

Art. 107. Deliberada a sessão secreta, o Presidente 
tará sair da sala das sessões, das tribunas, das galerias, e 
das respectivas dependeneias, todas as pessoas estranhas, 
.inclusive os encarregados dos servioos de debates e steno
graphia, e todos os demais empregados da Casa. 

§ 1.0 Se a sessão secreta houver de se seguir á sessão 
:PUblica, esta será suspensa para serem tomadas as pro
videncias deste artigo_. 
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_ .§ 2.0 Reunida a Camara em sessão secreta, deliberar-
se~á se o assumpto, que motivou a convocação, deve ser tra
tado secreta, ou publicamente, não podendo tal debate ex
ceder á primeira hora, nem cada orador que nelle tomar 
parte falar mais de uma vez nem por mais de dez minutos. 

§ 3.o Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Ca
·mara resolverá se deverão ficar secretos, ou constar da acta 
publica seu objectivo e resultado. 

§ 4.0 Resolverá igualmente a .Camara, por simples 
·votação e sem discussão, se os nomes dos requerentes da 
·sessão secreta deverão, ou não, ser dados á publicidade 
official. 

§ 5.o Será permittido aos Deputados, que houverem 
tomado p-arte nos d~bates, reduzil-os a escripto, para serem 
archivados com a acta e os documentos referentes á sessão. 

C..o\PIITUL'O ll 

DA PREFER.ENGIA 

Art. iOS . Denomina-se preferencia a primazia na 
discussão, ou na votação, de uma pro.posição sobre outra 
ou outras. 

Art. i09 . As proposições terão pre!erencia, para dis-
·cussão e votação, na seguinte ordem: 

a) prorogação da sessão legislativa; 
b) declaracão de guerra; 
c) tratado de paz; 
d ) revisão ou emenda constitucional; 
e) adiamento da sessão legislativa; 
f) sobre materia consideradia urgente; 
g) relativa ás leis orcamentarias; 
h ) relativas á fixação de forças de mar e de terra. 
§ i.• As proposições de discussão encerrada em ses

sões anteriores terão preferencia na votação. 
§ 2.0 As emendas suppressiva.s terão preferencia, na 

votação, sobre as demais, e fa. mesma fórma as substitu
tivas sobre a proposição a que se referirem ,bem como soDre 
as additiv.as e as modificativas. 

§ 3.• As emendas das Commissões terão preferencia, na 
ordem do paragrapho anterior, sobre as dos Deputado! . 

§ 4.0 Os requerimentos de adiamento de discussão, 
ou de votação, serão votados de preferencia assumptos e 
que se reportarem. 

§ 5.0 Quando occorrer a apresentação de mais de um 
requerimento verbal, ou escripto, simultaneamente, a pre
feren-cia será regulada pela maior importancia da mate
ria a que se referirem. 

§ 6.0 Quando occorrer a apresentação de mais de um 
requeriment-o dos sujeitos a discussão, a pre!erencia será 
regulada pela ordem de apresentação. 

§ 7.0
. Na hypothese do paragrap·ho anterior, se os re

querimentos houverem sido apresentados simeltaneame)l
te e visarem o mesmo objectivo, a preferencia será regu
lada pela Presidente da Camara. 

§ 8.0 Quando os requeriment1ls apresentados na fórm11 
do paragrapho precedente, forem identicos em seus fins, se
rão postos em discussão conju.nctamente e a adopção de um 
prejudicará os demais. 
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Art. HO. A ordem regimental das preferencias po
derá ser alterada por delíbera~ão da Cam.al'a. 

§ 1.• Não serâ admittida preferencia de materia em 
!físcussão sohr:e proposicão em votacão. 

§ 2.• O requerimento de preferencia. para. votação de 
qualquer artigo de uma proposição, ou de uma emenda. 
sobre determinado artigo, deverá ser formulado ao se an
nunciar a votação deste. 

§ 3." Para a votação de uma emenda preferencialmen
te a outra., deverá o requerimento resl)eutivo ser apresen
tado por occasião de ser ,esta annuneiada. 

§ 4." Para preferenoia de que resulte inversão, parcial 
ou total, da ordem do dia, será necessario requerimento 
escripto e assignado por cinco Deputados. 

§ 5.0 Independerão desse numero de assignaturas os 
requerimentos de prefereMia subscriptos pelos Presiden
tes de Commissões, pelos relatores do projecto, ou pDr 
qualquer membro da Mesa. 

Art. 1.11. Quando os requerimentos de preferencia. 
excederem de cinco, o Presidente verificará, ,por consul
ta prévia, se a Camara admitte modificações na 01·dem. 
do dia. 

§ :1.0 Adm.ittidas modificacões na ordem da vot~ão, 
os requerimentos serão considerados na ordem de sua apre
sentação. 

§ 2.0 Recusando, porém, a Camara admittir modifica
ções na ol'dem da votação, ~onsiderar-se-ão prejudicados to
dos os requerimentos de preferencia apresent.adQS. 

§ 3.0 Na bypothese do paragrapho anterior, o Pr€si
dente dará .publicidade integral aos requerimentGs na acta 
impressa dos trabalhos da Camara. 

CAPITULO III 

DA URGENCIA 

Art. 112. Urgencia é a . dispensa de exígencias regi
mentaes, salvo a. de numero lega.!, para ser determinada 
proposição immed,iatamente considerada até sua decisão 
fjnal. 

§ 2.0 O projecto a cujo respeito fôr approvada. a urgen~ 
cia poderá ser incluido em ordem do dia independentemente 
de disp-ensa. de interstício. 

§ 3.0 Os requerimentos de urgencía poderão ser apre
sentados em qualquer occasião, devendo ser assignados por 
cinco Deputados. 

§ 4.0 Independerão desse numero de assignaturas os 
requeriment-os de urgencia, subscriptos pelo Presidente da 
uma Commissão, pelo relator do proJecto a que se referirem, 
ou por qualquer membro da Mesa. 

§ 5.° Considerar-se-á urgente todo assumpto .cujos ef~ 
feitos dependam de deliberação e execução immeàiatas. 

§ 6.0 Não poderá. ser concedida. urgencia para qualquer 
proposição, emquanto estiver pendente outra. proposição já 
considerada como tal, salvo o disposto no artigo seguinte. 

Art. H3. O Presidente interromperá o orador que es
tiver na tribuna, sempre que fôr solicitada urgencia para 
se tratar de assumpto referente á segurança nacional, sub-
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scripto. pelo menos, por um quarto do numero total dos 
Deputados. · 

Art. H4.SubmeLtido ã consideracão da Camara, o ~e
querimento de urgencia sená, sem diS{lU5são, imrr~ediata
mente votado. 

Paragrapho uni co. Se a Camara approvar o requeri
mento, entrará a mttteria immediatamente em discussão, 
ficando prejudicada a Ordem do dia até sua decisão. 

_.\rt. 115. Quando faltarem apenas oito dias para o 
encerramento dos trabalhos legislativos, serão considera
dos urgentes os projectos de creditas solicitados pelo Go
verno. 

CAPITULO IV 

DO INTERSTICIO 

Art. 116. Denomina-se interstício o prazo decorrente 
entre dois actos consecutivos referentP.s a uma mesma pro
posicão. 

§ 1.0 Entre cada votação e a discussão seguinte de um 
mesmo projlooto mediarão, pelo menos, quarernta e oito 
horas. 

§ 2.0 A Camara poderá diminuir esse interstício, a re
querimentG de qualquer Deputado, nunca, porém, de modo 
que se faca no mesmo dia uma votação e· a discussão subse
quente. 

§ 3.0 Não poderãcr ser dispensados de interstício para 
a discussão, após sua a:pprovaç.ão, os prajectos emenda
dos, que serão enviados ás Commissões para a redacção do 
vencido. 

§ 4.0 Será de quarenta e oito horas aprazo destinado 
á redacção para nova discussão. 

§ 5.0 Tendo em vista a extensão do projeclo e o nu
IDI:lro das emendas, que lhe devam ser incorporadas na re
darção para a sa. dissussão, o Presidente poderá prorogar o 
prazo assignado ás Commissões para essa redaccão. 

Art. 117. As proposições de discussão especial teem 
interstícios especiaes, expressamente determinados. 

CAPITULO V 

DAS QUESTCES DE ORDEM 

Art. 118. Todas as duvidas sobre a interpretacão des
te Regimento, na sua pratica, constit.uirão questões de 
ordem. 

§ 1.0 Todas as questões de ordem, claramente for
muladas, serão resolvidas definitivamente pelo Presidente 
da Camara. 

§ 2.0 Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de 
um quarto de hora ao formular uma, ou, simultaneamente, 
mais de uma questão de ordem. 
· § 3.0 No _lllomento das deliberações, qualquer ques-

tão de ordem só poderá ser formulada e justificada dentro 
do prazo de dez minutos, que cabe a cada Deputado para 
encaminhar o votação. 
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§ 4.0 Em se tratando de deliberações sobre as leis pe
riodicas, será de cinco minutos o prazo para o encaminha
mento da votacão, dentro do qual poderá ser formulada e 
justificada qualquer questão de ordem. 

§ 5.0 Em qualquer phase da sessão poderá qualquer 
Deputado falar "pela ordem", para reclamar a observancia 
de disposição expressa do Regimento, excepto no momento 
das votações, em que só terão esse direito o relator e dois 
Depu lados, no maximo, durante cinco midutos cada um. 

Quando fôr discutida a redaccão final s6 poderão falar 
"pela ordem", além do .relator da proposição, dois oradores, 
pelo espaco de dez minutos cada um. 

§ 6.0 Sobre uma mesma questão de ordem cada Depu
tado poderá falar sómente uma. vez. 

§ 7.0 Nos termos deste artigo, o Presidente não de
verá recusar a palavra "pela ordem". 

§ 8.0 Para regular com ex:actidão o tempo que póde 
gastar cada Deputado na discussão das questões de ordem 
e encaminhamento das votações haverá sobre a mesa am
pulhetas precisas. 

§ 9.0 Registrar-se-ão em livro especial todas as ques
tões de ordem resolvidas pela Mesa, organizando-se o res
pectivo indice. 

CAPITULO VI 

DAS ACTAS 

Art. 119. De cada uma das sessões da Camara la
vrar-se-á uma acta manuscripta, que deverá conter o nu
mero dos Ueputados presentes, o dos ausentes, e uma 
exposição succinta dos trabalhos. 

§ 1.0 Depois de approvada, a acta será assignada pelo 
Presidente, pelo 1° e pelo 2° Secretarias. 

§ 2.0 Essa acta será lavrada, ainda. que não haja ses
são por falta de numero, neste caso mencionando-se nella 
os nomes dos Deputados que comparecerem e o expediente 
despachado. 

Art. 120. O Diario do Pode-r Legislativa publicará 
eada dia a acta da sessão anterior, com todos os pormenres 
dos respectivos trabalhos. 

Art. 121. Os projer.:tos e emendas, os pareceres de 
Commissões, as indicacões e os requerimentos serão men
cionados na acta manuscripta, em summario, e transcritos 
na do DiaTio do Poder Legislativo por extenso, com a rnen
oão dos seus autores. 

§ :1.0 Todos os dscursos profeddos durante a sessão se
rão publicados p:or extenso na :1cta impressa. 

§ 2.0 As informações € os documentos não officiaes, 
lidos pelo 10 Secretario á hora do expediente em sum
mario, serão sómente in,dicados na. acta. impressa!, com a 
declaracão do objecto a que se referirem, salvo se f6T a: 
sua publicação integral req1.1erída á Mesa e por ella de
ferida. 

§ 3.0 As informações env:i!adas á Camar11 pelo 
Executivo, a requerimento de qualquer Deputado, 
publicadas integralmente, :na acta impressa, antes de 
gues a quem as solicitou. 

Poder 
serão 

entre-
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§ 4.0 · A's informacões. officiaes de caracter reservado· 
não se dará publicidade. 

§ 5.o Na acta manuscripta, ou na do Dia.rio do Poder Le
!lislativo, não será inserido nenhum documento sem ex
pressa permissão da Camara, ou da Mesa por despacho do 
i 0 Secretario, nos casos previstos pelo Regimento. 

§ 6.0 Será licito a qualquer Deputado fazer inserir na 
acta impressa as razões escriptas do seu v,oto, vencedor ou 
"'encido, redigido em term<JS concisos e sem allusões pes
soaes de qualquer natureza. 

Art. 122. Os funccionarios da Secretaria encarregados 
do servíco das actas assistirão a todas as sessões publicas, 
desempenhando :os encargos que lhes forem commettidos 
pela Mesa. 

Art. 123. As actas impressas serão organizadas, por 
ordem chronologiea, em Annaes, afim· de serem distribuídas 
a<Js Deputados. 

Paragrapho · unico. As actas man1.1Scriplas serão enca. 
dernadas, por sessão legislativa, e rec-olhidas ao archivo da 
Camara. 

Art. 124. As actas das sessões secretas serão redigi
das pelo 2° Secretario, approvadas pela Camara antes de 
levantada a sessão, assignadas pela Mesa, fechada em envo
lucros lacrados e rubricados pelo 1° e pelo 2° Secretarias, 
oom a data da sessão, e recolhidas ao arehivo da Ca.mara. 

Art. 125. A acta manuscripta da ultima sessão, or
dinaria ou extraordinaria, será redigida de modo a ser 
submettida á discussão e approvacão, que se fará com qual
quer numero, antes de se levantar a sessão. 

CAPITULO VIT 

DA POLICIA 

Art. 126. O policiamento d-o edifício da Camara e de 
.sua.s dependencias eompete, privativamente, á Commissão 
Executiva, sob a direccão do Presidente, sem intervenção de 
qualquer outro poder. 

Paragrapho . unico . Este policiamento poderá ser feito 
por forca publica e agentes da policia commum, requisi
tados ao Governo pela Mesa e postos á inteira e exclusiva 
disposição desta. 

Art. 127. Será permittido a qualqu~r pessoa, decente
mente vestida, assistir das galerias ás sessões, desde que 
esteja desarmada e guarde o maior silencio, sem dar qual• 
quer signal de applauso, ou de reprovação, ao que se pas
. sar na C amara. 

§ 1.o Haverá tribunas reservadas parn. senhoras, sena
dores, ex-Depútados e ex-Senadores, membros do corpo 
diplomati~o. funccionarios, e tambem para os representantes 
dos jornaes diar1os e das agencias telegraphicas previamente 
autorizados pela Mesa para ·o exercício de sua profi.ssão 
junto á C amara. ' 

§ -2.<l· No recinto da Camara e suas <lependencias, du
rante as sessões, só serão admittidos os Deputados ua pro
pria legislatura, os funecionarios da Secretaria em ser-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 07/1012015 15:39· Página 66 ae 207 

-94 ......;... 

vico ~xclusivo da sessão, e ·os representmtg:; da imprensa, 
devidatru:lnte autorizados, na respectiva bancada. 
. § 3.o Os espectadores que perturbarem a sessão serão 

compellidos a sair, immediatamente, do -edificio da Gamara. 
Art. 128 Quando, por simples adverten.cia, na fór

ma. deste Regimento, não fôr possível ao Presidente manter 
a ordem, poderá suspender, ou levantar a ses·são. 

Paragrap}lo uni co. Se algum Deputado commetter, den
tro d<> edifício da Camara, qualquer excesso, que d.ev.a ter 
repressão, a Commissão Executiva conhecerá do facto, expon
do-o á Camara, que deliberará a respeito em ~essão secreta. 

Art. 129. Quando no edifício da Camara se commetter 
algum delicto, realizar-se-á a prisão do e:~iminoso, abrin
do-se inquerito sob a direccão de um dos membros qa. Com
missão Executiva designada pelo Presidente . 

§ 1.0 Serão observados no processo as leis· e regula
m-entos policiaes do Districto Federal no que lhe forem ap-
plicaveis. . 

§ 2.0 Servirá de escrivão nesse processo o funccionamento 
da Secretaria que fôr para isso designado pelo Presidente. 

§ 3.0 O inquerito, que terá rapido andamento, será envia
do com o delinquente á autoridade judiciaría. 

CAPITULO VIII 

Da eleição de Interventor 

Art. 130. Quando a Camara resolver eleger o interven
tor, nos termos do art. 12, § 1°, da. Constituição, o processo 
a seguir será o me~mo adoptado para.tJ.. eleição' dos membros 
da Mesa. 

TITULO III 

Da elaboração legislativa 

CAPITULO I 

Do processo de reforma constitucional 

Art. 131. Recebida pela · Mesa da Ca.mara. dos Depu
tados a proposta de revisão, ou emenda da Constituição da 
Republica, será. lida. á hora do expediente, mandada pu
blicar no orgão official da Camar.a e em avulsos, que se
rão distribuídos por todos os Deputados, ficalldO sobre a mesa. 
durante o prazo de dez dias uteis para receber emenda·s 
de primeira discoosão. 

. . § 1.0 Dentro das 48 horas seguintes á leitura official 
d~ proposta de revisão, ou emenda d:; Constituição, será elei
ta uma Commissão Especial, de cinco membro:;, no ·caso. de 
emenda, e de onze, no caso de ravisão, á qua;l a. Mesa da Ca
mar.a enviará a proposta e as emenoas que houverem sido · 
recebidas, á medida. que o forem sendo. . 

1§. 2." As vagas na Commi.ssão serão preheoehidas por 
eleição, que se realizará dentro de 48 horas, contadas da sua 
verificação. 
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Ar~. 132. Á Commissão Especial de revisão constitu
cional incumbe, dentro do pra.zo de dez dias, a contar da 
data em que a receber ·da Mesa da Camara, apresentar pare
cer sobre a proposta e sobre as emendas, opinando sobre as 
mesmas e não podendo offerecer novas emendas. As emen
das não serão almittictas quando não forem subscriptas por 
dois quintos do numero total dos Deputados. 

§ 1.° Findo esse prazo, com parecer ou sem el!e, irão 
proposta,· emendas e parecer, se houver, á impressão e en
trarão conjunctamente em Ordem do dia 48 boras depois de 
distribuídas em avulsos aos Deputados. 

§ 2.0 A sessão, em cuja Ordem do dia figurar a ma
teria, durará cinco horas prorog.aveis por tempo que a Ca
rnara resolver, podendo votar proposta ou emend3.3 mes
mo nas prorogacões. 

§ 3.0 A discussão da proposta, emendas e parecer será 
feita englobadamente, proce<Iendo-se porém á votação das 
emendas destacadamente e a seguir á da proposta. 

§ 4.0 Acceita a revisão, por maioria de votos, será a 
proposta enviada ao Senado, salvo se tiver tido origem 
nelle, caso em que será logo providenciada a elaboracão e 
pulllicacão immediata do projecto na fórma que tiver sido 
aquella determinada. 

Art. 133. Na primeira sessão legislativa da legisla
tura seguinte será o projecto de revisão constitucional su
jeito aos mesmos tramites do art. 130 e seus pars.graphm;. 

§ 1.0 A Commissão Especial incumbe, dentro de trinta 
dias, a contar da data. em que os receber da Mesa da Ca
mara, apresentar parecer sobre o projecto e ·emendas, opi
nando sobre os mesmos e podendo offerecer novas emendas 
ou substitutivos. 

§ 2.0 Findo esse prazo, com parecer ou sem elle, irão 
projecto, emendas e parecer, se houver, á impressão e en
traril,o conjunctamente em ordem do dia cinco dias depois 
de distribuicão em avulsos aos Deputados. . 

· § 3.0 O projecto será considerado englobo.damente na. 
primeira e na terceira discussões, sendo que a segunda dis
cussão se fará por artigos, e, se estes contiverem mais de 
u·m numero ou letra, por estas, uma a uma. 

§ 4.0 Nas tres ·discussões cada Deputado tem direito a 
falar durante duas horas, em uma ou mais vezes. As ques
tões de ordem só poderão ser propostas dentro de:>se mesmo prazo total. 
. ~ 5.0 Ao relator, ou ao membro da Commissão especial 

que o substituir, é licito replicar, a qualquer orador, no"> 
prazos que cabem a cada Deputado. 

§ 6~0 Todas as discussões poderão ser encerradas me
diante requerimento assignado por um quarto do numero 
total dos Deputados, e approvado por dois terços, pelo me
nos, dos presentes, desde que já se tenham effectuado em 
duas sessões anteriores. 

§ 7.0 O interstício entre uma votação e qualquer acto 
inicial da discussão subsequente do projecto de revisão dn. 
Constituicão será de 48 horas. 

§ 8.0 Entre uma votacão e a discussão immt-diata. u 
Conlmissão Especial poderá organizar o Pi'Ojecto, se fur 
necessario de accordó com o vencido, distribuindo a mate
ria approvando, fundindo-a e systematizando-a, comtanto 
qúe não se alterem a redacão e o texto dos dispositivos 
approvados. 
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§ 9.0 Para receber emendas, ficará. o projecto sobre a 
mesa durante dez dias uteis na primeira discussão, cinco 
na segunda, e tres na terceira, mas não será acceita emen
da alguma que não esteja assignada pelo menos por um 
quarto do numero total dos Deputados. 

I§ 10. As emendas serão lidas no E."pedicnt~ da sessão 
immediata á terminação do prazo para seu recebimento .:~ 
enviadas á Commissão Especial. 

§ i i . Toda emenda deverá ser r edigida de fórma a. 
ser incorporada ao projecto sem dependencia de nova re- . 
dacção. . 

§ 12. A emenda suppressiva de dispositivos da Con
stituícão proporá a eliminação integral de um texto ou 
artigo. 

§ 13. A emenda modificativa _deverá conter a altera
cão suggerida ao texto ou artigo, sob a forma de um substi
tutivo ao mesmo texto ou artigo. 

§ 14. As emendas substitutivas serão as apresentadas 
em ·substituição a todas ou a qualquer das proposições an
teriormente approvadas, e deverão conter as alterações que. 
suggerirem aos t extos ou aos artigos da Consirituicão, ou da. 
propo&ta a que se referirem, isolada ou englobadamente. 

§ 15. A emenda additiva será um novo artigo a ser 
incorporado á proposta de revisão, contendo materia não 
trl!tadà nos demais· artigos ou textos. · · 

§ 16. A Mesa da Camara dos Deputados só acceitará 
emenda - additiva, substitutiva, modificativa, ou suppres
siva - com a redaccão definitiva do texto, artigo, para
graphos, numeras, letras, ou alinea a que se reportar. 

§ j7. O parecer e as emendas de 28 discussão, nesta e 
na sa approvados, soffrerão uma discussão . especial, bem 
como o parecer e as emendas de 38 discussão, nesta appro
vados, podendo então cada Deputado falar durante uma 
hora, em uma ou mais vezes . 

§ 18. A votacii.o do projecto será sempre nominal.e por 
artigos, podendo entretanto ser feita por numeres ou le
tras em que estes se dividirem, se assim o entender a Ca
mãra. 

§ 19. Para o encaminhamento de votação só será per
mittida a palavra uma vez a cada Deputad_o, por um quarto 
de hora improroga.vel, na ta. e na 3a discussões, e uma vez . 
por artigo, por cinco minutos, na 28 discussão. 

§ 20. Os artigos rejeitados não poderão ser renovados, 
sob a mesma redacção, ou de forma divP.rs~t. 

§ 2:l. Approvado o projecto em sa. discussão, será en
viado ao Senado, independentemente de redacção :final. 

Art. i34. Quando o projecto tiver origem no Senado, 
ou quando o originaria da Camara fôr emendado pelo Se.;. 
nado, applicar-se-lhe-á o dispositivo no artigo antecedente 
quanto couber. 

Paragrapho unico. Se o projecto originaria do Senaci.o· 
fõr emendado pela Camara, será devolvidO áquelle após a . 
38 discussão e votacão, para os fins de direito. 

Art. 135. O projecto de revisão approvado no primeiro 
anno pela Camara e pelo Senado, será . posto em discussão · 
quinze dias depois de inaugurada a Camara no anno se
guinte. 

§ 1.0 Nenhuma nova emenda poderá ser então acceita . 
pela Mesa. 
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, . . 
§ 2.0 Nas tres discussões a que é de novo submettido 

o projeclo, só se poderá falar sobre o que houver sido 
aàotado e sómente isto serâ votado. 

Art. 136. Adaptado definitivamente o Pl'OJ(!cto de re• 
visão da ConsLiLuição, a Mesa da Camara o promulgal'<í. c 
pubi lc:u·á conjuncLamente com a ltfesa do Sen~rdo, na l'õrma 
do ~ ;:;o do al'l. 178 da mesma Gonslituu;uo. 

Arl. 137. 'l'o•Jo~ os prazos e inLerstici.Js sito impro
l·ogaveis. mas podem ser1 reduzidos, a reqnedmento de qual
quer De'puw.do aprü·ovado pela Camara, inclusive os que Já 
tiverem sido· inic1ados. · , 

Art. 1:3S. Em Lu do Ql.lanto não contrariarem estas dispo
siçõe~ especíac:õ, eegularão a discussão da materia as díspo
sic-ões do Regimento referentes aos pro,jectos de leis ordi
JJarlas. 

Art. 159. A' discussão e votar;ão ·:'las propostas; ae 
emenaa a Constituição ~e applicarão os artigos 133 e 13tl 
quanto souber, reduzido o prazo do art. 133, § 1°, a qumzt~ 
dias, e applicando-se o disposto quanto á ze. discussão á 
P, e o dlspo;:;to quanto á 3~'-, á za., excepto quanto ao prazo 
para apresent.a;;ào das sub-emendas true será c mesmo con
stante do § 9° do arL. 133. Veril'lcada a appro,·ação prevista 
nc.• art. ·17S, § i 0 , 3a. alinea, da Consiituiçã0, a proposta assim 
o.pprovada será <immediatamente encaminhada ao Senado, 
e, se deste fór originaria e tiver tido 1S1.i.Ul votação, será 
immçdiatamente Pl·omulgada. 

CAPITULO 11 

t>AS l'ROPOS!ÇÕES 

Art. i 40 . · Proposi~;ão é toda ma leria suje i ta á dell' 
beracão da Camara. 

§ 1.0 As proposições poderão consistir cn; pr-ojectos 1e 
lei ou de resolução, emendas, indicações. requerimentos e 
pareceres. 

§ 2.0 Só serão a.cceitas pela Mesa proposições sobre 
assumptos da competencia da Camara e redigidas de accordo 
com este Regimento. 

Art. 141. Toda proposição deverá. ser redigida cozn 
clar·eza, em termos e:xplicitos e synthetico:;. 

§ 1.0 A Mesa deixará de acceitar qualquer proposição 
qui;! delegue a outro poder attribuições prjvativas do Le~ 
gíslat.ivo. · · 

§ 2.0 Nenhuma proposição poderá. conter citaciio de lei, 
ou de artigo, SP.rn que o.s transcreva poi' e:xtrnso. 

§ 3.o Todas as transcripções serão feitas antes, ·ou de
pois, da proposição c nunca. em seu texto. 

§ 4.o A -Mesa pt•t)Videnciará ~o sentido da adaptai' a Se
cretar ia tia Camara as proposições vinda:; do Senado ás dis· 
posições dos dois paragraphos antecedent es. 

~ 5.0 Não serão admittidas, em qualquer proposição, 
exp!'essões offensivas a. quem quer que seja. 

Art. i42. Nenhuma proposição será sujeita á d is
cussão, ou á votação, sem que s-eja interposto parecer sobre 

C. O. - VULUM~ U ';[ 
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ehas pelas Commissões da. Camara, excepto nos casos ex
pressamente previstos neste Regimento. 

Art. 14.3. Nenhuma proposição approvando contractos 
ou concessões poder·á ser acccita pela Mesa da Camara sem 
que transcreva por extenso todo o contracto ou concessãQ. 

SECÇÃO I 

Dos p1·ojectos 

Art. i 4.4. Projecto é toda proposição destinada á dis
cussão e votacão da Camara, para o fim de obrigar geral
ment.c. 

§ 1.0 Projncto de lei é a proposição que, approvada 
pelo Poder Legislativo, deve ser submettida á. sanccão do 
Presidente da Republica-

§ 2.o Projecto de decreto legislativo é a proposiçoã 
que, aprovada pelo Poder Legislativo, independa de san
ccão do Presidente da Republica. 

§ 3.0 Projccto de resolução é a proposição sobre as
sumpto da economia. intm·na da Camara. 

Art. 145. Os .projectos devet·ão ser assigna.dos pelos 
seus atuares e divididos em artigos numerados, concisos e 
claros, sendo precedidos sempre de e1uenda enunciativa de 
.\!CU objecto. 

§ 1.° Cada projecto dcve):'á conter, simplesmente, a 
enunciação da vontade legislativa . de accordo com a respe
et.vin ementa. 

§ 2.0 O autor do projecto poderá fundamental-o por 
escripto ou verbalmente. 

§ 3.0 Nenhum artigo rle projeclo poderá conter dua>1 
ou mais proposições, independentes entre si, de modo que 
se possa adaptar uma e rejeitar outra. 

§ <i.0 Sempre que um projccto não estiver de,·idamente 
redigido, a_ Mesa restituil-o-á ao autor, para organizai-o de 
accõrdo com as determinações x:egimentaes. 

§ 5.0 Se os projectos enviados pelo Senado ou pelo Pre
sidente da Republíca não contiverem ementa, o 1a Secretario 
providenciará para que lhes seja apposta. 

Art. 146 _ O projecto apresentado á Camara por qual
quer Deputado eerá lido á hora do expediente e, quando 
se passar á ordem do dia, será submettido a votos, para ser 
Clonsiderado, ou não, objecto de deliberação. 

§ i .° Considerado objecto de deliberação, o projecto 
será despachado ás Commissões respectivas, por intermedio 
da Secretaria da Camara, onde, primeiramente, dar-lhe-ão 
uma epigraphe synthetica, sendo remettido ao seu destino 
depois de · numerado, registrado, e extrahida a copia para 
a devida publicação. 

§ 2.0 se o projecto não fõr considerado objecto de deh
beração estará desde logo rejeitado. 

§ 3.0 Independerão deste appoiamento preliminar, sendo 
desde Jogo considerados objectos de deliberação, os projectos 
de Commissões, ·os do Senado, os da iniciativa do Podet' 
Executivo, e os que obtiverem as assignaturas de iO Depu· 
tados pelo menos . 

§ 4.0 Não serão admit tidos pela Meza os projectos que 
contrariarem dispositivos da Constituição. 
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Árt. 147 . . TOdos os projectos entrarão em ordêm do 
dia ·logo ·que tiverem parecer das Commissões a cujo exa
me forem submelltdos, a juizo do .Presidente da L:amara,~. 

§ 1.0 Os projectos e. os pareceres respectivos irão a im
pritmr na acla dos trabalhos da Cama·ra e em avulsos, quo 
serão distribuídos pelos Deputados. . . 

§ 2.0 Em caso de urgencia a Camara poderâ, a requeri
mento e::;crípto de qualquer Deputado, ·independentemente do 
discussão, dJspensar a impressüo a que se refere o paragra~ 
pho anterior. · 

Art. 148. Salvo as excepcões dos §§ 2° e 30 do art. 41 
da Constiluicão da Republica, todos os projectos de leí po
derão ter origem na Camara sob a imciattva de qua!quei: 
dos seus membro!:. ou comulissões. · 

SECÇÃO ll 

Dos projectos vetad.os 

Art. 149. Os vroj~ctos vetados pelo Presidente da Re4 

publica ser·ão disll'ibuidos ás comnussões compl:lleuLe::;, sP.
gundo os fundamentos. de véLo, e con::;titun·ão ne11as matet·ta 
preferencial. · _ 

s 1.0 Os projectos :vetados sed:í.o sujeitos, em globo, a 
uma unica discussão, e votação .pm·: ·escmlinio. · secr·eto, 
considerando-se appt·ovados se obtiverem o voto da mato
ria absoluta dos membros da Camara. 

§ 2.0 Os Deputados que ap!}rovarem o p!·ojeeto vota
J;"ão "sim", e os. que forem favo1·av~i;;; ao veto •·não", . .utili
zando~se para isso de ccdulas impressas fornecidas pela 
Mesa e collocadas no ~:omparlimenlo: indevus::;avel. · 

§ 3.0 Os projectos velados, quando approvados, serão 
devolvidos ao Presidente da Republica, para a f.orma!idad~ 
da promulgação, quando da exclusiva competencia da Ca
mara, ou remettidos ao Senado, se nelles houver-. colla-
borado. . 

§ 4.0 As Commissões, a cujo exame fõr enviado o. pro• 
jecto, deverão emittir parecer dentro de dez dias. 

§ 5.0 8e as Commissões não ae manifestarem dentro de 
dez ·ctias sobre o projecto vetado, o Presidente, e:x off'icio,. ou 
por deliberacão da Camara, a requerimento de qualquer 
Deputado, poder incluil-o independentemente. de parecer em 
ordem do dia . · 

. § 6.o Decorridos trinta dias do recebim.ento pela ·ca
mara do projecto vetado, será 9 mesmo, com. par'ecer ou sem 
elle, incluído. na Qrdem do dia. 

SECÇJ.O 111 

Dos Codiaos 

Art. 150. Salvo o di~posto no art. 48 ti~ Constitml}âo, 
na discussão e volacõ.o dot~ projectos de Codigos ou conso!i.,. 
dações de leis, a ordem dos trabalhos da Camara será a 
~eguinte: ., 

§ 1.o Apresentado, impresso e distribuído o p·rojecto, 
sua discussão só será iniciada na sessão da Camara do anno 
seguinte. 
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§ 2.o A Mesa. enviará exemplares do projecto aos Con· 
.Selhos Teclinicos geraes, ás corporacões e autoridades cuja 
audiencia possa ser uiil, convidando-as a remcltel.'em, no 
1~razo d~ s~b mezes, á :::iecx·etaria da Camara, as emendas e 
observacões que julgarem convenientes. 

~ 3.0 fmciados os t.rabalbos da sessão ordinaria, nos 
termos do § 1°, o Presidente da Camara declarará. que, es
tando distribuído o pl'Ojccto, fica o mesmo sobre a mesa, 
a1'im de I'ecetJer emendas, durante iO dias dias, tei"lllinados os 
quaes será submet.tido, com essas em~ndas e as de que reza 
o ~ 2°, depois de impressas, a uma Commbsão Especial. 

§ 4.0 Na sua pt·imeira l'euniâo a Commissiio elegerá, por 
rna10ria absoluta de "~.rotos, seu presidente e um relat.or, 
:salvo o disposto no art. ·ôô. 

s 5.0 A Commissão í'unccionará em di:ls pr6viament r. 
ue:signados e as suas decisões, que constarão das actas, serão 
titHnpt·e tvmadas por maior ia absoluta de votos, sendo os 
debates aeviuament.e tachygraphos ·e publicados no Diario 
do i'úder Lt:(lislativo. 

§ 6.0 A Commissão poderá ouvir, no decurso de seu 
trabalho, a quem entender conveniente . 

~ 7.0 O parecer sobre o projecto será apresentado no 
vrazo maximo de 60 dias e contemplado na ordem dos tra
balhos 15 d'ias após a sua publicação, podendo a Camara, me
diante repiesentação da t.:ommissão, lil'Orogar ess~s prazos 
pelo tempo_ que julgar conveniente. 

§ 8."' Haverá, uma só discussão e votação do projecto, 
ambas por ütulos. podendo durante a disc.ussãn 'ser apresen
tadas emendas, que, depois de encerrada a discussão, irão á 
Commissão especJal, paJ·a sobre. as mesmas elaborar parecer. 

~ !1.0 Na discussão e votação dessas emendas observar
se-á o dlsposto n~::;te Regimento para os projeclos em geral. 
· § 10. Nenhum Deputado pudera falar mais de uma vez 
sobre cada titulo do projecto. 

~ i 1. A redaccão final do projecto, conforme o ven
cido, será feita pela Commissão Especial. que é lambem 
competente para emitlir parecer sobre as emendas do Se
nado. 

ArL. tfit. Na discussão e votação dos projectos de Codi· 
gos e de cónsolidacão de leis, a que se refer~ o arL 48 da.. 
Constituição, observar-se-Ao ali seguintes nor1nas ~ 

a) a Camara, Jogo que receba qualquer do!> projectos, 
àesde que resolva approval-os em globo, envial-u-á ao Sena
do, para que este o reveja; 

b) devolvido pelo Senado, ua mesma sessão em que 
for lido, será nomeada uma Comrnissão E;sJ,ecial, para rever 
c projecto;· dat• parecer sobre as emendas que lhe forem 
apresentadas, e redigil-o afinal. Essa commissão reunir-se-á 
no dia util: immediato, elegendo seu presidente que distri
buirá n rri.ítteria .. 

C) pubHcado no Diario do Poder Legislativo o projeclu 
recebido d9 Senad(l, será. poslo em discussão pot dez dias, 
duranle os quaes poderão ser-lhe offerecidas emendas, desde 
logo encaminha<! as á Commissão Especinl; 

d ) não sendo offerecidas emendas, a Commissão E spe
cial dará seu parecer, sendo o projecto submetlido á v otação 
em globo, e enviado á sanccâo, se approvadu. 

e) havendo emendas, . dentro dt.! vinte dias contados do 
fmal do prazo para recebei-as, a Commissâo dará parecer 
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t:~ohrc -a!! off'erecidas, ·-redigindo 'desde logo· o proj~efo nll 
conformidade ·do que houver acceito: 

f) assim redip;ido. será o pro.iecto submettido em globr• 
á votação, sem pre.iuizo das emendas que não houverem· sido 
acceitas, no todo ou em parte. pela Commisslio; 

g) approvado o pro.iecto, proceder-se-á á votacão da:> 
emendas não acceitas. Votaria a ultima emenda, o projccto 
voltará á Commissiín para dentro de tres dias redigil-o de 
accordo com o vencido. 

h) publicado ele novo o projecto, poderiio ser offerecidas 
durante tres dias. emenda!; exclusivamente rle l'edacc5o: 

i) votadas essn~> em~ndag, será " Pt'ojeclo enviado ao 
Senado para qne sobre ellas se pronuncie. 

SECÇXO·IV 

D-os projectos periodicos 

Art. f52. Leis on resol ur,ões periodicas são as ente dei
rim· de vigorar. indepenrlentemente de revogação expressa, 
findo o prazo para· o qual foram votada·s. 

§ 1.0 São leis annuaes e orcamentnrias: quatriennae;;, 
gt. de fix~tt;ão das forças, observado o disposto no art. 41. 
§ 10, da Constituição. 

§ 2.0 São resoluções qnal.riennaes. as qm• fixam o suh
sidio do Presidllnte rla Republi~a. P. o subsidio e ajuda ':ie 
custo· dos membros do Poder Legislativo. 

Art. f5J. Os uro.iectos de leis periodicas serão incluí
dos em ordem do dia de preferenci:l :~ quae~qner outras pro
posicões, salvo n~ rle ororogacão das !."essões da Camara e 
os projectos considerados urgentes. 

~ :1..0 O encerramento de qualquer rlas discmsões rios 
projectos de leis periodicas s6 nnderá ser 1·equerido depois 
de realizada em dua;; sessões ordinarias. 

~ 2.o Quand() faltarem aoenas oito dias para o Pncer
ramenlo dos trahalhos legislativos. os oroiedos rie Jr.is nA
riodicas serão incluídos na orrlern do di~ independentemente 
de distribuição em avulsos, de impressão, e alé mesmo de 
parecer. 

~ a.o Na h:vnot.hese do nara~rranho anterior. fic~rá ás 
Commissões de Orçamento r. rlc Se~nranca Nacional o direit.o 
de se prnnuneiarem $Obre n a.~sumotn. verbalmente, durante 
a discus~ão. o11 no momento rln vof.açi'in. 

~ 4.o Ainda rlrmtro rlc~seg oito rlias. :-~ quP !:e rP.fP-r~' o 
~ ·10, a i\fe;;a norlP.rá. cnnform~ ~ · urgencia. fleterminnr a 
immedial.a di~~msão. ou vot.ar.flo. dP qnalrrucr do~ nrojecl.os 
de ]eis neriodi~a:;. ~om pretericão da ()rrlr~m rio dia. 

~ s.o Na hypof.hf'~e do nar;un·anho anterior. só nnrl~rá 
~e r rPouerid o o encerramento da discussão após falarem 
dois oradores. · 

§ 6.o Cnsn >:ejam rlarJas á rlisr.no:;sã .... 011 á votacão, :;:em ~ 
imprP.ss1io nrr>via. on sem a rli:;t.,.ibuicão Pffi avulsos, o 1° 
Secretario ler:í no rnomP:nto da discnssão, ou n•J da volacfio. 
cada um~ riessas nroposicões. 

~ 7.o F.P.. na hynothesP. no ~ 2°. as nrr.po;:.i11ões a s~rP.m 
votadas e:o;tiverP.m impr('~sns. o encaminhamento da vot.a
cã.n será feito fie uma srí vez p;u·a toda!; ::1~' nmP.nii~R. po
dendo. porém, o rP.lator respondee a ca·.la Deputado que 
encaminhar a votação. 
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!'' ' ~!?' :·as emendas:-não estiverem· ·impressas,- l':Mnt~nt.P. o 1-ir
Jator-. ou o primeiro signatario dellas P., na falta destes."rf.is;. 
.pect-i.va.rnente; qualquer !l'lembro · da Corinriissão ·campetent.e 
,()tl: . qualquer- dos · sfgnatarios. poderá dfscilf,il-a::;. ~ 'on ·P.ncami.:. 
nhar a vot3ção· po!'··prazos qul?, ·sommados, excedem -dr- · ·mei-a 
hora·. .. · · 

· · :· SUB-SECÇlW 1 

· Da fj:taçã~ das força! 

:Art. : 154.; .Lei de· fi.:xacão de forcas ~ a que ·cteterinina., 
para um quatrienni<>, o effectivo . tQtal do p~soal do Exer
cito ou da Armada. 

§ :1.0 As leis de fixação·!fe ·fól'ças são duas: 

a.) lei rie fixacli.o dê forças · de terra: ·. 
b) lei de fixação d_e forca~ de mar • 

. § 2.o qompete á. Commis~ão dA Segu-:-anc-1 Nacional dar 
parecer sobre os pro.iectos de-fixação de força:; enviados· pelo 
Presiliente da Assembléa, offerecendo cmcn1fas . n .. ell,es se 
convier·. · · · · · · · · . · 
. · ·· ~~ 3.0 · Se ·áté o 'dia 20 dé' Maio não houver. o P-óder E~
cutivo rem~ttino os pro.iecto!; de fixaçãn ite forcag tiara o 
quatriennio sep:uinte. a Comrriissão de Se~nranca ·NaeioMI 
hasearã ~eus estulios sQb):'l'l a le( vigente·. ":'lpresentando pro
.iecto á Mesa. com as modificacões que :ul~fl.r convenientes, 
ao-mais tar.dar até o dia 5 de ·Junho-. · . 

·: . § 4.0 Se até o dia 5 de Junho a l\1 e:s:\ nüo bouvf!r rece
hido da Commíssão de Segurança Nacio:1al os nrojec~.os de 
fixac1lo ÕP. forcas ele a.c~ordo .com os . Pangr:tp'Qo.o; a:nt~rio
res. incluirá . em Ordem . do. dia, em fórma de projecto, as 
leis ~in vi~or. · . · . : . 
· -~ · 5.0 Em quálquer das hyp<Jtheses nnt.P.riores, os pro
.iecLo<; de fixação de forcas terão o· andam'3nl o· dos de Com-
missiio. · , ·. . . . . . . . ·. , 
· § 6.0 O adi;\mento da · rlis.cussão desl':E\8 nrn.iactos só . p ·o-
derá ~Pr rPquerido pelo prazo madmo r.te 72 horas. 
· ~ 7.0 O adiamento da votaciio delles sú poder1í ser l.'t'l-
qnericin neh prazo maximo de ~8 .horas. 
. !i ·s.o o~ prazoc; para serem offP.rechlno; T>3.l'P.CP.T'P.;:; :Í.<; 
~mendai; ~õP.rão r.te fO dias, em segunda di5eussfio, e de cincó 
âiaá, ·em terceira. · · · ' 

SU H-SECÇÃO 1T 

Do orçamento· · 

Art. i 55 . Sem · Pre.iuizo de sua nniljarb inst iLu r.ional. 
n~ riisoosi t.iv0s ela lPi rle or camenl.o se dividirão ·em do is 
títulos : Receita · e Despesa. 

Ar t. 156. O Tit.ulo de Despesa ~erá flrganizado, r.tic:.-. 
cut.ido e votarlo oor Minis tArios. incluin:'l ,;r .ge no ~apitulo 
referente ao Míni's terio da Fazenda· as disposições communs 
á este e. a antros .. 

Art. 157. Incumbe á Commissão de Orr.amonto dar na
recer' sobre o pr~.ieot-o de lei orcamenLaria enviado pf'lo Pre:.. 
si dente da Repuhlica, offerecendo em.end~ se .. convier. .. . 
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A.rr:. : i 58. Se, · dentro do primeiro ·.ncz· da ~essão lfgisw 

}ativa, não houver a Camara recebido esse pro.iecto, do Pre
sidente da Republica, a CommissáJ de Orr.amento · elaborará 
0 ' SeU, baseando 0 trabalho" SObre 0 01'Çaffi'JLlb QO anno nnt(;-.. 
rior "e apresentando.:.o· dentro do prazo de so· dias . 

Paragràpho uni co. Neste caso, a Corn"mis;;ilo:J providen
ciará .immedi.atamente quanto á respon~ahilidacle dos cul-
pá.dos. · · · · 

Art. 159. Rec~bido P<lla Mesa, em qualquer b ora à a 
~essão, o Projecto de Orçamento, ou adoptado o do anno an
terior será, independentemente de leitur:~. no Expediente, 
mandado publicar e distribuir pelos Depntados, (lffi avulsos 
impressos, não podendo o prazo de impre.;;siio e distl·ibuicão 
passar de oito dias improrogaveis. 

§ · 1;0 Duranle os cinco dias u tels seguintes A distribui
ção dos avulsos, receberá a Mesa emendas ao projecto . 
·· ·§ 2.o Não serão admitlidas pela Mesa quaesquer emendas 
que contrariem ó disposto no art. M da Constituição. 
. § 3.° Findo o p1•azo do § 1°, serão as emendas, dentro das 
4~ horas seguintes, mandadas publicar pelo Presidente, de
pois de devidamente classifciadas. 
'> Art. 160. O Presidente dará publicidade · a qualquer 
emenda, ou proposição, que haja recusado, ou eliminado, in-
dicando sempre o·Jundamento de sua decisão, . 

§ 1.0 Do acto da Mesa, recusando emendas, haverá re
curso para a Camara, por ocasião de ser discutida a acta, 
no dia. em que forem publicadas no Diario do PodeT' Legis
lativo o o recusadas. 

§ 2.0 As deliberações sobre as reclamações formuladas 
de accôrdo com o paragrapho anterior, serão tomadas duran
te a ordem do dia, logo que haja maioria absolula de Depu
taãos presentes. 

Art. 161. O Presidente remetterá, em seguida, as emen
das .acceitas á . Com missão, que as devolverá, dentro de i 2 
djas, com seu parecer . 

. Paragrapho unico. Este pareqer, com o projecto e as 
respectivas emendas, será puhl icada e distribuído em avulsos, 
no prazo maximo de oito dias . 

Art. 162 ." Dist.ribuidos os 'avulsos. o projecto entrará 
para a · ordem do dia. sendo porém obrigatorio o interstício 
de oiS horas entre a distr·ibuicão e o inicio da discussão . 

Art. 1~3. As e~endas não admittidas a projecto ~e lei 
orc.amenlar1 a pelo d1sposto no art. 159, § 2°,· serao env1adas. 
dentro de 48 horas. pelo Presidente, ao i 0 Secretario para 

·que as deslinc ás Gommissões respectivas c.:omo projootos se
parados. 

Art.. 164. A segunda discussão do projecto orç.amentario 
será feita por artigos. 

Art. 165. Votado o projecto. com as emendas, em se
gunda discussão, voltará á Commissão, afim de redigil-o, 
no prazo ma-x:imo de tres dia.s, para a terceira discussão. 

~ 1.° F eita, publicada. e distribuída em avulsos a reda
ção para a terceir-a discussão, independentemente de leitura 
no expediente, receberá a Mesa emendas, dura,nte os tres dias 
uteis seguintes á distribui cão . 

§ 2.0 Na t erceira discussão não se admiltirão emenda~ 
que tenham a augmentar a despesa, salvo, apenas, quando 
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propuzerem o restabelecimento de medida con.si~nada na 
proposta. do Poder Exeeutivo, ou consignarem verba para 
despegas já deteTm{nadas em lei. 

:~ 3.o Finrlo o prazo deste :.trti~o serão t.o4as as emen4as 
mandadas publicllr, devidamente c:lassifícadas. dentro de 48 
horal'i, pelo Preside.nte, que remetterá á Commissão as ac-
celta!l. . 

S 4.o A Gommfssão devolverá, no nrazo de fO dias, a! 
~mendaR .com seu parecer, que será pnblícado e distribuido 
em avuls~. no prazo rle quatro dias. 

§ 5.0 A Commissiio poderá, por iniP.rmecllo de seu Presi
dente. rflqnerer á Camara a prorogo:;ão dos prazos para a 
~nresent.acão de parecer ás P.rnendas, em segunda ou tercP.ira 
discns~~:'ío. normais cinco dia~ que .~erão improrogaveis. Este 
reqn~rimento niío terá disctlssão f\ poderá ~er apr~senlado em 
mmlauer momPnto da sess!i.o. subrnettendo-o a Mesa imme
dintnmente t\ votos, com qualQuer numero de presentes. 

§ ô.° Findo!': os cinco dia,.; da prorogacão. o Presidente, a 
1·r.nuerimento d'e qualquJPr D~nntado, poderá dar para a 
m·clem do riin se"'-!inte o nrojecto e ns emend:ls. sem parecer, 
PNir:>ndo ncst.P. c·a!'o o relator. nos cinco minutos de prazo 
1ll11'U enraminhnr a votucão. ~conse\har á Camara a approva
ri'in ()lt a rejeição de cada uma das proposições, em parecer 
verbRl. 

§ 1.o O nrojpr:lo, com a.o: P.m~nrla!: ~ o parecer. entrará 
pnrn n Orrlem do dia quatro dias depoi.~ de litl'l. sP.ndo porpm 
indisnen.c:n·vel o intprf;ticio de 24 hora,; entre a distribuição 
determinada pelo§ ao e o inicio da discu.c:são. . 

~ 8.0 Esta discussão versará sobre o proje,cto englobada-
mente. · 

~ rl.0 Encerrada a discussão, serão submettidos á votac:ão 
o pro.iecto f! as emendas. 

~ 10. Em caso algum, por occasião da votacão. poderi 
Qulllquer Deputado occupar a tribuna por mais de cinco rm
nuto!'l. 

~ 1!. Terminndn n vot.acão. il•ão os papeis á Commissã;, 
de Orcamento parn a redacão final. 

~ i2. A redação final deverá ser feita no prazo maximo 
de cinco días. 

Arf.. 166. A Commis!'lfio de Orcamenf.o inrlic:\rá semnr~. 
cmnn oh.~~rvacão. nR nartP- rlo pro.iP.ct.o r~>lnl.iva á rlP.RnP-sa com 
F>r•.rvir,o!; aue Tlrofluzem renrla. o total deE:t.a ao lado do da 
dl'~p~sa respect.h·a. e a diffcren~a entre as dna!l parcellas. 

~ L0 Á Gnmmi!'l!"ão dP. Finanraf< serli permi!Jirlo. ao opi
nm- ""hre Pmenrlas, fll'Onór m()dificncõPs a() proifldo P: <lc; 
PrnP-nrl~~. offP.rP.cel' out..-as novas e anresentar suhstitutivo<; 
r1e ()rrlem r:tP.ral ~ varias emfmrlas. ou a ~rrnnos rlella)'; QUP. 

"""~Pm sobre o me~mo assumpto ou sobre objecto de igual 
naf.urP?.a: . 

~ 2.0 A annrova~1io do Bnh=~titutivo projudicará a votacãl) 
drts pronoskõfls a que se referir. 

~ 3.0 A Commis!:ão de Finanl,.'as. quando ao offet•ecimento 
rir. emePr'l:>.~. quer na ~<e~unda. (JtlPr na tereeira disr.nr;!'õiin. 
p,;fnrá ~n.ieita ás mesmas restricções impostas aos Depu
todos. 

A r L 1 57. Na elaboracão rio nrcamenfn n nrodnct.o rle 
imnoslos. taxas. ou Qnasquer tributos crAarlos nara fins de
terminados, não poderá ter applicação differente. 
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SUB-SECÇÃO I!I 

Do subsidio e da ajuda de custo 

Art. 1.68. A Commlssão de Financas formularâ, até ao 
dia 31 de malo da ultima sessão lcp;isladva de cada legislatu
ra, o pro.iecto de fixacão do subsidio e da ajuda de eusto dos 
Deputados da legislatura seguinte. 

~ v~ Se a Commissão de Finanças, ou qualquer outra, ou 
ainda qualquer Deputado, não houver apresentado, até ao di:.t 
31 de maio da ultima sessão legislativa da legislntuTa, esse 
projecto, a Mesa incluirá na Ordem do rlh da primeira ses
são, em fórma de proposicão legislativa, a resoluçJ.o respe
ctiva em vigor. 

~ 2.0 As emendas a esse projecto scr§.o envtado~ á Com
missão de Finanç.as, que terá o pra7.o de cinco dias lmp·.•oro
gavels para a emissão do respectivo parecer. 

§ a.o Approvado o pro,iecto, a Comrniss1io de Orçamento, 
pelo relator do Ministerio do Interior, providenciará no sen
tido de serem postas de accordo com clle as necessarías 
verbas orçamentarias. 

Art. 169. A Commissão de Financas apresentará at.é o 
dia 31 de maio do ultimo anno de cada período presiden
cial, proJecto de subsidio ao Presidente da Republica para I} 

período segninte. 
~ 1.0 Se a Commi:;;são de Fimmcas ou rrualquer Deputnrlo 

não houver apresentado, até ao dia 3i fie Mn i•J, esse Projecto, 
a Mesa incluir:i na ordem do dia. sob a fórma rle propos1r,;ão 
legislat.iva, as disposições em vigor sobre a maf.eria. 

§ 2.0 A Comrnissão dfl Orcamenl.o, pot• int~rmr:odio do re
lator do Ministerio do Tnl.erior, providenciar:\ d~ modo a 
serem incluidll.s no orçamento as verbas necessarlns. 

SECÇ-\0 V 

Da prorogaçdo e do adiamenro das sessões 

Art. 170. Qualquer Deputado poderá pronor, por meto 
de pro.iecto de resolucão, a prorozzacão da ~esRão. 

~ 1.0 O projecto de prorogacão da sessão lell:'is1ativa será 
considerando mat.eria urgente, terá uma só discussão. em 
~lobo, em uma só sessão, inrlep('nder:l de parecer, e nreferí
rá, na discussão e· na votacão. a qualquer outro pl'ojecto. 

~ 2.o Log-n dr.pnis rl1~ annrovarlo, será o proe.iecto remet
ttdo ao ~emuio, inc:lepenrlenf.Pmente de redacç.ão final. 
· ~ 3.0 A discussfio e a voLação desses pro,iectos não admií-
tlrão adiamento. 

Art. 171. Para n ariíamentn tia ~essfín legoislal.iva. cuia 
tniciativa pertence ~ Camara, sE'r:i imprescindível rrne o pro
.ir•cto respectivo cont.enha os motivos rrue o determinam, in
dicanrlo o dia e o mez do reinício rios f.r11hnlhos. de modo QU•! 
o~ seis mc7.es da sessão :õc.iam completados dentro do mesmo 
anno. • 

§ 1.0 Esse pro.iecto de rcsolu~ão deverá I}Onter, -pelo me
nus, cinr.o assi~naturas. 

§ 2.0 Depois de jul.e-ado ob.ied.o de àelibel'ação, pela 
mataria dos pt·esentes, s:::rá o projecto remettido ás Commis-
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s1le:~ Executiva e de Constituição e Justica, para, em reunião 
cor!Juncta e dentro de cinco dias, interporem parecer . 

· § 3.0 Se, esgotado esse prazo, não · fOr apresent~do o pa·· 
rece!', poõerá entrar o projecto em discussão, indapendente
tnenle . d e"lle, por del~beraç5o da Cnmara, a requerimento de 
qualquer Deputado . · · 

· ~ 4.0 Os tramites dos projectos de adiamento ..ia sessão 
serão us mesmos cte qualquer projecto de Commissão . 

SECÇãO VI 

Do Regif!te.nto Interno 

Art. i 72. O }!egimento Interno !'6 pocierâ ser modift· 
cpdo medtante J)rojccto ele resoluo11o da Camara. 

' § f.O A Commlssno Executiva apresentarâ, dentro dn 
prazo muxlmo de. 30 dias. parecer. sobre qualquer projecto. 
nesse sentido . · · 

§ 2.o Projecto e parecer entrarão em discussão unica oito 
dias depois tle publicados e distribui dos em avulsos . 

. § n.o Enr.errada a discussão que ~ e prolongnrú no m!
nimo. por doi~ dias de ses!li\O, se forem apresentadas P-menda-; 
n Commíssíí.o Execut.iva emlttirá dentro ·de cinco dias, pa
recer su.ieito tambem a uma unica discuss[o. 

§ 4.0 Encerrada a discussão do narccer. votar-se-á !) 

projecto. cuja redacclio final cabe á Comm!ssil.o ExecuUva. 
~ 5P A Mesa fará, tndos os annos, ao fim sill sessil.o le

,i-l~lo.tiva ordinaria, a consolldação de todas às modificacões 
feitas no Regimento. do qual mandará tirar noYn edição du
rantt! o interresno elas sr.ssllcs. 

SECÇX.ú VII 

Das indicações 

A ri. i 73. Indicacão é a proposição com que um Depu
tarlo suggere a· mánifestacào da Camara, ou de s-uas Uom
missões, sobre determinado assumpto. 

~ 1.0 As indicações serão redigidas por cscripto, r.m 
l!!rmos explicitas e em fórma synthetica, devendo ser assi
gnadas pelos seus ·autores . 

§ 2.0 As indicacões recebidas nela Mesn serão ;idas em ' 
summula, despachadas ás Commissões com. que t iverem cor
relação, e mandadas publicar na int.es-ra, na acta impressa 
dos t rabalhos da Camara . · 

§ ~.0 As indicacões independerão de qualqu~r julga
mento preliminar da Camara. 

~ 1\.0 A Commissão qne rccehc1· uma indicação deverá 
intcr·pu1· parecP.t' dcnl.ro do prazo de 1 O dias. 

§ 5.0 A indic:~cão e o re~pccf.ivo parl'c~ r serão sujeitos ·1. 
nrha discussão unica. 

~ f>.0 ~e :\ indicac:.fio mr :tnresl'\ntnfla emenda, para qu,; 
esta tf'nh<J parecer, voltará á Commissão. 

~ 7.0 Este segundo parecer soffrcrá uma rliscussão. 
Art. i74. Se o parecer de uma Gommissão sobr~ uma 

indicaci'ío concluir por um pro.iect.o de lei ou resolu(~ão, H 

f ôr approvado pela Camara, o pro.iccfo sngnirá os tramites 
r egimeni.acs a que se acham subordinadas as proposições 
dessa natureza. 
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SECÇÃO VIII 

Dos 7'equ.erimentos 

Art .. 175. Req•1erimento é todCI o pedido dirigido ao PrP
sidente da Camara, sobre objecto de expediente, ou de or
dem, por qualquer Deputado, ou Commissão. 

~ Lo Serll..o verbaes,' independem de apoiamento,· de dis
cussão, e de votac1!o, sendo despachado~, immediata.mente, 
pelo :Presidente, os requerimentos que solicitam: 

a) a palavra, ou a sua desistencia; 
b) a posse de Deputado.; . 
c> a leitura de ·qualquer materia; 
d) a rectificação de acta; 
e) a insercão de declaracão em acta; 
f) a observancla de disposição regimental; 
a) a remessa .de docum<mtos. livros, ou publicncões; 
h) a retirada de ·requerimento, verba,l ou escripto; 
i) a retirada de proposicão com parecer contrario; 
.i) a verlficacão de votacão; 
k) informacl'íei'i sobre a ordem dos trabalhos: 
O o preenchimento de lagares nas Commiss1'íes; 
m) a inclusão em ordem do iJ1a de proposi~ões com os 

resp ecth·os pareceres. 

§ 2.0 Serão escriptos, independem de apoiamento, de 
d1scuss5.o, e ae votação,· sendo despachados pelo Presldcnto 
os requerimentos: 

n) · de uma · Commissi\o, solicitando audiencla de outra, 
ou outras, sobre qualquer assumpto; .. 

b) de uma Commissão, solicitando reunião em conjun~ 
cto com outra, ou outras. 

§ 3.0 Serão verbaes e vot~rlns com qnalquer numero,· in
dependentemente dP. apoiamento e de discussão, os reque
rimentos que solicitam: 

a) inser~1ro em neta de voto cre regosi.io, ou de pesar: 
b) representacão ria Camn~a por Commissõcs externas: 
c) levant.amento da sessão, em regosi,io; 
d) manifestação de regosi.io. ou de pesar. por officio. 

telegramma. ou por outra qualquer fórma cscripta: 
e) 'puhlicacão de informaciias officiacs no Diario do 

Poder Le(lislativo; 
() permissiio para falar sentado; 
fT) proroga~ão de prazo para a apresentação de parecer 

âs emendas dos projectos de lei orcamentn.ria. 
~ 4.0 O Requerimento de prorogacão da sessão ~:erá e;;

cripto. independer!Í dl) apoiaml'nfo. niio te"á di~cn~~ãn, P- vo
rnr-se-~i com a presença nn recinto de. pe~n menos, um rlf'
cimo rin numero total de Deputados, pela processo symhn
l'ico: não admittirá encaminhamento de vot.acão e · dever·á 
prefixar o prazo da prorot?:acão. 

~ 5.0 Serão verbaes, indepenrJem de apoiamento, não 
t.ilm c:lis~ussão. e só poderão ser votados com a PT't>sença da 
maioria absolut&. de Deputado:., os requerimentos de: i· r_; • • • 

ai dispensa de interstício ,vara a inclusão de determi~ 
nada proposição em Ordem do dia; 
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b) dispensa de impressão de qualquer proposição; 
c ) retirada ãe proposicão. substitutivo, emenda ou sub~ 

emenda, com parecer favoravel ; 
d) destaqü~ dt: emenda approvada, ou de parte de pt·o-

po!:içiio, para constitui,. ProjPcto !<eparado: · 
· e) de reconsideraç!io do aeto da Mesa recusando emen-

das aos projectos de orçamento. 
§ 6.o Serão escriptos. independem de apoiamento, não 

têm discussão, e só poderão ser votados co~ a presença da 
maioria absoluta dos Deputados, os requer1mentos de: 

a) remessa a de.terminada. Commíssão de papeis des-
pachados a. outra ; · 

b) demissão de membros da Mesa; 
c) discussão e votação de proposicões por capítulos, 

grupos de artigos, ou . de emendas; 
d) adiamento da discussão, ou da votação; 
e) encerramento de discussão; 
f ) votaçlio por determinado processo; 
g) preferencia; · 
h) urgencia. 
§ 7.0 Serão escriptos, sujeitos a apoiamento e discussão, 

só poder-:io ser votados com a presenca. da maior ia absoluta 
dos Deputados, os requerimentos sobre : 

n.) informações solicitadlls ao Poder Executivo, ou por 
s~u intermedio: 

b ) inclusAo em ordem do dia de proposição sem pare-
cer; 

c) votação por partes ; 
d ) audiencia de uma Commissão sobre determinada ma-

teria; 
t>) nomeação de Commissõe~ especiaes ou mixtas; 
f) reunião da Cam-ua em Commissão Geral; 
17) sessões extraordinarias; 
h) sessões secretas; 
i) quaesquer outros assumptos que se não refiram a 

incidentes sobrevindos no curso das discussões, ou das vo
tações. 

§ 8.0 Serão escriptos, sujeitos a apoiamentos, parecer 
da Commissão Executiva e discussão, e só poderão ser vo
tados com a presenca da maioria absoluta dos Deputados 
os requerimentos de insercão, no Diario do Poder Legislativo 
ou Annaes, de Documentos ou publicações não of!iciaes. 

Art. 176. Os requerimentos sujeitos a discussão só de
verão ser fundamentados verbalmente depois de formulados 
e envi1dos á Mesa. 

Paragrapho unico. Independerá de apoiamento o reque
rimento subscripto por cinco ou mais Deputados . 

Art . f 77. Os requerimentos para. levantamento de ses
siio por motivo de pesar, desoe q11e não se trate de falle
cimento de Deputado ou Senador da propria legislatura, ou 
das Constituintes Republicanas, de pres idente, de ex-oresi
dente, ex-vice-presidente da Renublica, de presiden~e do Su
premo Tr ihunal Federal. ou rJe Chefe em exercício de al11:uma 
Nacão amiga, só poderão ser recebidos pela· Mesa qmmdo 
contenham a assignatnra de cincoenta Deputados. pelo me
nos, ou de oinco presidentes de · Commissões permanentes 
da Camara. . 
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SECÇÃO IX 

Dos pareceres 

Art.. i 78. A's proposioões, mensagens, e mais papeis 
sujeitos á deliberação das Commissões, deverão estas apre
sentar parecer. 

§ 1.• Parecer é a proposição com que uma Commissão 
se pronuncia. sobre qualquer materia sujeita ao seu est~d?· 

§ 2.o Será "vencido" o voto dos membros de Commtssao 
conlrario ao parecer. 

§ 3.• Quando o voto vencida fôr fundamentado e ter
minar por conclusões diversas das do parecer, tomará a 
denominação de ~voto em separado". 

§ 4.0 O membro de uma Commissão que discordar do 
fundamento do parecer, mas concordar com as conclusões, 
assignal-o-á: "pelas conclusões" . 

§ 5." Se a divergencia de urn memb1·o de Commissãn com 
o respectivo parecer nã<l fõr fundamental, assignal-o-á "com 
restricções". 

Art. 179. Os pareceres serão redigidos por escripto, 
em termos explicitas. sobre a conveniencia da approvacão ou 
da rejeicão da materia. a que se reportam, e terminarão por 
conclusões syntheticas. 

Paragrapho unico. Excepcionalmente. nos casos expres
samente previstos no Regimento. os par-eceres poderão ser 
verhaes. 

SECÇÃO X 

Das emendas 

Ari. i 80. Emenda é a proPQsicão apresentada como 
accessoria de outra. 

AtL 181. As emendas são suppressivas, substitutivas, 
additivas, ou modificativas. 

§ 1.• Emenda suppressiva é a proposição que manda 
erradicar qualquer parte de outra. 

~ 2.0 Emenda substitutiva é a proposição apresentada 
como succedanea a outra. 

§ 3.• Emenda additiva é a proposição que se accrescenta 
a outra. 

§ 4." Não será admittida emenda substitutiva, ou addi
tiva, que não tenha relação directa e immediata com a mate
ria da proposição principal. 

§ 5.• A Mesa far·á publicar, na acta dos trabalhos da 
Camara, qualquer emenda que houver recusado, com fun
damento, no paragrapoo anterior. 

§ 6." Emenda modificalivn. é a que não altera totalmen-
te a proposição principal. . 

§ 7." As emendas modificativas poderão ser ampliativa!1, · 
t•esLrictivas, ou correctivas. 

§ s.• A emenda ampliativa é a que estende a outra pes· 
sóa, ou obj ecw, a disposição a Que se refel'e. · 

§ 9." A emenda r estrictiva diminue a exten~ão da dis-. 
posição que modifica. · 

§ iD-. A emenda correctiva não modifica a. substancia da 
disposição a que se refere mas apenas a redacção. 
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§ H. A separacão em doas ou mais partes, ae qualquer.' 
artigo, paragrapho, numer{), ou letra de uma proposicão, 
para o effeito de sua votação, será considerada emenda mo
dificativa. 

Art. 182. Os projectos em primeira discussão não aa
mittirão emendas. 

§ 1.• As emendas apresentadas pelas Commissões, em 
seus pareceres, sobre proposicões consideradas objooto de 
deliberação, serão tomadas em consideração na 2• di&Jussão. 

§ 2." As emendas apresentadas em 2• discussão deverão 
ser apoiadas por cinco Deputarl.os. 

§ a.o As emendas offerecidas em s• discussão deverão 
ser apoiadas pelo terco dos Deputados p-r:esentes. 

§ 4.• As emendas das Commissões, as do Senado, as que 
tiverem einco assigna.turas em 2• discussão, e dez em 3", 
independem de apoiamento. . 

§ 5." A emenda á redaccão final só será admittida para 
evitar incorreccãQ, incoherencia, conlradiccão, ou absurdo 
manifesto. 

§ 6." As emendas que crearem, ou augmentarem desp.~ 
zas, ou reduzirem a receita publica, serão sempre submetti
das ao parecer da Commissâo de Financas. 

Art. 183. A emenda apresentada a outra eme'b.da de
nomina-se sub-emenda. . 

Paragrapho unioo. As Commissões, ao apresentarem pa
recer sobre emendas, poderão offerecer-thês sub-emendas 
conforme o disposto no art. 63. 

Art. 184. Nenhuma emenda approvando contl'actos ou 
concessões poderá ser acceita pela Mesa. da Camara sem que 
se transcreva por extenso o contracto ou concessão. 

TITULO IV 

:Das d.iiicuasões 

Art. isfi. lJiscugsâo é n phnse dos trabalhos destinada 
a.o debate em plenarJO, 

§ i.0 Os projectos de lei, ou de resolucão, Iniciados na 
Catnara, serão sujeitos n tres discussões, salvo o disposto 
nos paragraphos seguintes. 

§ 2.0 Salvo ainda o disposto nos paragraphos segumtes, 
F.erão aujeitos a duas discussões apenas, correspondentes á 
z• e á a•, os projecws de lei ou de resolução: 

a) oriundos de Commissõe.s; 
b) vindos do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executivo. 

fi 3.0 Soffrerão uma só discussão, que oorrespondera á 
segunda, as seguintes proposições: 

a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer 
a paz; · 

b) concedendo, .ou negando passagem a forcas estran
geiras pelo territorio do paiz, para operações militares; 
· c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e con· 

vencôes com a.s nações estrangeiras; 
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d) autorizando a. decretação, ou a prorogação do estado 
de sitio em um ou mais pontos do t.erritorio nacional; 

e) approvado ou não, ou suspendendo o estado de sitio 
que, no intervallo das sessões, ho uver sido decretado pelo 
Poder Executivo; 

f) approvando, ou nü.o, os prrJj ecLos de lei, ou de reso-
lu~;ão, ao~ quaes o Poder Executivo haja vetado; 

o) adiando, ou prorogand o as sessões legislativas; 
h) sobre a economia interna da Camaru; 
i) as emendas vindas do Senado. 

§ 4.• ·rerão uma só discussão, que corresponderá á ter
ceira: 

a) a parte da proposição ou emenda approvada, desta-
cada para constituir projcclo separado ; 

b ) qualquer indicaçã'(); 
c ) os pareceres que a devam softrer; 
d ) os requerimentos a ella sujeitos; 
e ) os projectos de que trata o art. 80, § 2°. 
§ 5." Se tôr- apresentada a qualquer parecer, e approva

da, emenda que tenha o caracter de projecto de lei ou reso
lur;ão, será subordinada á ali ne:~. a do paragraphú anterior, 
r:oosiderando-se o par-ecer prej udicado. 

Art. 186. A 1• discussão de um projecto de lei ou de 
resolução, será f-eita em globo e versará unicamente sobre 
a sua ulilidade e constitucionalidade . 

Ad. 187. A 2• discussão dos projectos ser-á feita por 
artigos, separadamente. 

§ 1." Na discussão do primeiro ar tigo poder-se-á falar 
sobre a utilidade e conveniencia do Pl'ojeclu em geral. 

§ 2 .0 As emendas offe1·ccidas ao projecto em 2" discus~ 
são entrarão em discussão com o artigo a que se referirem. 

Art. 188. Quando forerp numerosos os artigos do pro
jecto, em 2• discussão, a Camara poderá resolver, a requ e
rimento de qualquer Deputado, que a discussão se faca por 
Lilulos, capítulos, secções, ou grupos de artigos. 

Ar L. 189. Quando,. pelo numer<1, ou imporlancia, da;.~ 
emendas offerecidas em 2• discussão, s e tornar di!ficil o 
pronunciamento ímmedlato da Camara, o Presidente, ex .. 
otficío, ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o 
pr<~jeclo á Commissão respectiva, para interpôr parecer. 

Paragrapho nnico. Este parecer será impresso e distri
buído. em avulsos, não soffrerá, porém, discussão especial. 

Art. f 90. A a• discussão versará sobre o projecto em 
globo. 

§ 1." As cmondas "'fferecldas aos projectos !:lm 3' dis
cussão só serão admi t tidas depois de apoiadas pela . terca 
parte dos presentes, salvo quando assignadas por uma Com
missão , ou por dez ou mais Det>ulados . 

§ 2.0 As emendas, enc·crracla a discussão do projeeto, 
se1·ão remclliuas á Commissüo r espectiva, com excepcão das 
de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

A1·t. 19i. As emendas qu-e, directa ou indireciamente; 
immcd i ata ou remot..amente, augmentarem a despesa, ou
diminuírem a receita publica, serão enviadas, tanto em 2a 
como em ga discussão, á .COmmissiio de Finanças , 
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§ 2.o Os pareoeres da Commissão de Finanças sobra 

essas emendas em za como em ao. discussão soflrerão uma 
discussão especial. 

Art. 192. A redaccã<l final só seri sujeita á discussão 
quando emendada. 

Art. 193. A discussão dos requerimentos sujeitos a 
debate será encenada não havendo quem peca a palavra, 
ou della desistindo quem a houver solictiado. 

§ f.O Encerra.da a discussão será adiada a votação para 
depois de ultimada a da ordem do dia seguinte. 

§ 2.0 Se um Deputado pedir a palavra sobre um requl.!
rimento ~m discussão, será esta adiada para depois de ulti
mada a da materia constante da ordem do dia seguinte. 

§ 3.0 Encerrada a chscussão do requerimento, ao fim da 
OI'dem do dia, será a sua votação incluid3. na Ordem do dia 
seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto. 

§ 4.0 Só durante a discussão de uma proposição, inclu
sive os projectos de leis periodicas e respectivas emendas, 
será admittida a apresentação de requerimentos solicitando 
a sua volacão por partes. 

Art . i 94 . üs debates deverão realizar-se com ordem e 
sotennidade. 

§ i.O Os Deputados, com ex~epc;ão do Presidente, fala
rão de pé. O Deputado só por enfermo poderá obter per
missãCJ da Camar·a para .falar sentado. 

~ 2.0 E' obrigatorio o uso da tribuna pára os Depu~ 
lados que tenham- de falar na hora do expediente, ou nas 
.discussões, podendo porém o Deput:l.do requerer Iícenca 
á Camara, que deliberará com qualquer numero, para fala!' 
das bancadas. Sempre que o Deputado falar das banoadas 
deverá fazel-o de uma das duas primeiras • 

A'r. Hl5. A nenhum Deputado sel"á permittido falar sem 
pedir a. palavra e sem que o Presidente lh'a conceda. 

§ 1.0 Se um Deputado pretender falar sem que IM 
hnJa sido dada a palav1·a, ou permanecer na tribuna anti
regimentalmente, o Pl'esid~nte advertil~o-á, convidando-o a 
sentar-se. · 

§ 2.0 Se, apesar dessa advertencia e desse ~unvíte, n 
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu ~tscur~ 
so J)Ol' terminado. 

§ 3.0 Sempre qne o Presidente der por terminado um 
discurso em qualquer phase da discussão, o serviço de ste
nographia dos debates deixará de apanhai-o. 

§ 4.0 Se o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou 
o proe(!sso regimental de qualquel' discussão, o PresidentP. 
convidai-o-á a retirar-se do recinto . 

§ 5.0 O Presidente poderá suspender a sessão sempre 
que julgar eonveniente a bem da or<l·em dos debates. 

Art. 196. Occupando a tribuna, ql!alquer Deputado di
i'igir.á as suas palavras ao Presidente, ou á Camara de um 
modo geral. 

§ 1.0 Referindo-se em discurso a um collega, o Deputado 
deverá preceder o seu nome do tratarnenlu de Senhor. 

§ ·2.0 Dirigin<io-se a qualquel' co!legll., o Deputado da~·~ 
lhe-á sempre o lr·aLamento de E:x:cellencia. 

§ 3.0 Nenhum Deputado poderá referir-se a ooHega, ao 
Senado ou a qualquer de seus memllros, e, de um modo ge~ 
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ral, a qualquer representante do poder publico, em fór-ma 
injuriosa ou descortez. 

Art. 197. O Deputado só poderá falar: 

a) para apresentar projectos, indicaç.ões, ou requeri-
mentos; 

b) sobre proposjção em djscussão; 
c) pela arder; 
d) para encaminhar a votação; 
e) em explicacão pessoal. 

Art. 198. Para fundamentar projectos, indicacões, ou 
requerimentos que não sejam de ordem nem incidentes ve
rificados no desenvolvimento das discussões ou das vota
ções, deverá o Deputado ins~::rever-se no Livro do Expe
diente, a isso especialmente destinado. 

§ 1.0 A inscripcão de oradores para a hora de expedienle 
poderá ser feita durante a sessão da vespera, ou no dia em 
que o Deputado pretender occupar a tribuna. 

§ 2.0 Anscripção obedecerá á ordem chronologica da sua. 
solicitacão á Mesa, pelo Deputado pessoalmente. 

§ 3.0 Inscrevendo-se mais de um Deputado para a hora 
do expeçiiente terão -preferencía para occupar a tribuna os 
membros da Mesa, para attender a questões de ordem ou de 
economia interna da Camara, e os Deputados que a não oc
cuparam na sessão anterior, sendo dada a palavra aos de
mais -pela ordem da inscricão. 

§ 4..0 Publicar-se-á, diariamente, no Diario do Poder Le
gislativo, em addendo á acta imprensa, a relacão dos oradores 
inscriptos na vespera, ou a declaração de que não os ha. 

Art.. 199. O Deputado, que solicitar a palavra sobre 
proposição em discussão, não poderá: 

a) desviar-se da questão em debate; 
b) falar sobre o vencido; 
c. usar de linguagem impropria; 
d) ultrapassar o prazo que lhe compete; 
e) deixar de attender ás advertencias do Presidente. 
Art. 200. O Deputado que não puder occupar a tribuna 

durante a hora do Expediente, ou durante as discussões, fal
o-á ao fim da ordem do dia em "explicação pessoal". 

Art. 20i. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, 
simultaneamente, sobre um mesmo assumpto, o Presidente 
concedel-la-á: 

a) em primeiro lagar, au autor de proposicão; 
b) em segundo lagar, ao relator; 
c) em terceiro lagar, ao autor do voto em separado; 
d) em quarto lagar, aos autores das emendas; 
e) em quinto Jogar, a um Deputado a favor; 
f) em sexto loga.r, a um Deputado contra. 
§ 1.0 Sempre que mais de dois Deputados se inscreverem 

para qualquer discussão, serão convidados a declarar se 
são pró, ou contra, a proposic1io em debate, para que a um 
orador a favor succeda um conLra, e vice-versa. 

§ z.o Para a inscripcão de oradores á discussão da ma
teria em debate baverá um LhTo dos Debates. 

C. D.- VúLU.vUo: H 8 
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§ 3.0 A inscripção de oradores no Livro dos Debates 
poderá ser fei ta logo que a proposicão a ser discutida fõr 
incluída em ordem do dia. 

§ 4.0 Na hypothese de todos os Deputados inscriptos 
para o debate de determinada proposição serem a favor 
da mesma, ou contra ella, ser-lhes-á dada a palavra pela 
ordem da inseri peão. 

§ 5.o Os discursos lidos serão publicados, no Diario do 
Poder Legislativo, com esta declaracão: - O Sr. F. . . . leu 
o seguinte discurso. 

Art. 202 . Compete á Mesa expungir os debates a serem 
publicados, de todas as expressões anti-regimentaes. 

CAPITULO I 

Dos apartes 

Art. 203. A interrupcão de. um orador, por meio de 
aparte, só será permittida quando este fõr curto e cortez 

§ i .0 Para apartear um collega devel'á o Deputado soli
citar-lhe permissão . 

§ 2.0 A's palavras do Presidente não serão admittidos 
apartes. 

§ 3.0 Não serão admittidos apartes successivos, paralle
los ao discurso. 

§ 4.0 Por occasião de encaminhamento da voLação n~w 
serão admittidos apartes. 

§ 5.0 Os apartes subordinar-se-ão ãs disposições relat i
vas aos debates em tudo que lhes fôr cabível. 

§ 6° Recusada pelo orador a permissão para apartes, 
estes não serão registrados . 

CAPITULO 11 

Do pra:o das discussúes 

Art. 204. Os Deputados só poderão falar sobre qual
quer proposição em discussão, as vezes e pelos prazos esta
belecid01? neste Regimento . 

Art. 205. Em 1a discussão cada Deputado poderá falar 
apenas uma vez, pelo prazo de uma hora. 

Art. 206. Em za discussão cada Deputado poderá falar 
duas vezes, pelo prazo total de duas horas, sobre determi
nado artigo, referindo-se a todos os çmtros, se previamente 
desistir de falar, novamente, sobre os demais artigos. 

§ i.O Se o projccto contiver mais de dois, até cinco ar
tigos, cada Oeputado poderá falar uma hora sobre cada um. 

§ 2.0 Se o projecto contiver mais de cinco, até dez arti
gos, cada Deputado poderá falar trinta minutQs, sobre cada 
um. 

§ 3.0 Se o projecto contiver mais de dez, até quinze ar
tigos, cada Deputado poderá falar vinte minutos sobre cada 
um. 
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§ 4.0 Se o projecto contiver mais de quinze, até vinte c 
quatro artigos, cada Deputado poderá falar quinze minutos 
sobre cada. um. 

§ 5.0 Quando o projecto contiver mais de vinte e qua
trr. artigos, a discussão será regulada de fórma que caiba a 
cada Deputado o praoz de duas horas para falar sobre cada· 
grupo de artigos de modo que nenhum exceda ao prazo total 
de seis horas para toda a proposição. 

Art. 207. Em 3a. discussão cada Deputado poderá falar 
uma só vez, por duas horas, sobre o projecto P.m globo. 

Art. 208. Sobre a redacção final caberá ao Deputado 
falar sómenLe para emendai-a, ou sobre emenda, apenas 
uma vez e por dez minutos. 

Paragrapho unico . Quando for discutida a redacção 
final só poderão tomar parte nesse debate, além do relator. 
da proposição, dois oractores, pelo espaço de dez minutos 
cada um. 

Art. 209.. Nenhum Deputado, salvo o autor, poderá· 
falar mais de uma vez e por mais de meia hora sobre os 
requerimentos sujeitos a discussão. 

Art. 210. Os pareceres, que se não referirem á propo
sições da Camara ou do Senado, e que não concluírem por 
projecto, terão apenas \liDa discussão, durante a qual cada 
Deputado poderá falar uma vez por meia hora. 

Art. 21i. Os autores e relatores poderão falar duas 
vezes, pelo mesmo espaço de tempo que os outros · Depu
tados, em qualquer das discussões, salvo disposição especial 
em contrario . 

Art. 212. Sobre qualquer outra ma teria em discussão; 
não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá' 

- falar uma-vez, por uma hora. 

CAPITULO Ill 

Do adiamento das discussões 

Art. 2.13. Sempre que um Deputado julgar conve
niente o adiamento de uma. discussã(), poderá requerel-a, 
por escripto . 

§ 1. o Esse r equerimento só poderá ser apresentado du..:. 
rante a discussão, cujo adiamento propuzer e ficará preju
dicado se não for immediatamente votado, por falta de nu
mero . 

§ 2. 0 Não será admittida a apresentação do requeri
mento de adiamento, durante o discurso de um Deputado. 

Art. 214. O adiamento de discu·ssão só poderá ser con
cedido por prazo previamente fixado. 

Paragrapho unico. Se fôr requerido mais de um adia
mento ue discussão, simul taneamente, para uma mesma pro~ 
posição, a Camara votar·á preferencialmente um dos reque-
rimentos, ficando os demais prejudicados. · 

Art. 215. Os projectos de prorogacão e adiamento da 
sessão legislativa, os vetados, e os de ma.terias consideradas: 
urgentes, não admittirão adiamento de discussão. 
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Art. · 216. Verificando a Mesa que nao ha. relaoão dí
r ecla e immediata entre o assumpto de uma pro.posição e-a 
Commissão indicada para audiencia em requ~rimento de adia
mente j:ie discussão, não admittil.'á esse requerizpento. 

Paragrapho unico. Na ~ypot!!_ese deste artigo, a Mesa 
dará publicidade, na. ac!.a impressa dos trabalhos da Ca-. 
mara, ao requerimento •·ecusado. 

CAPITULO IV 

Do encerramento das discussôes 

Art. 217. O encerrameuto nor mal da discussão de qual
quer proposição dar-se-á pela ausenci.a de oradores. 

§ 1. 0 Não se havendo inscripto nenhum Deputado para o· 
debate de uma proposicão, será doolarada. encerrada a sua 
discussão . · 

§ 2. o :Não havendo oradores inscriptos, nem solicitando 
qualquer Deputado a palav~, sobre os artigo_s da proposição 
em 2• discussão, o Presidente poderá dMlarar, de uma v·ez, 
encerrada a discussão dos artigos nãQ çlebatidos. 

Art. 2:18. Poder-se-á requerer, o encerramento da dis
cussão de qualquer proposição: 

a) em ia e ga diseussões, desde que hajam sido, discuti~ 
da-s em uma sessão anterior; · 

b) em 2~ discussão, desde que tenham falado pelo 
menos. dois· q:radàres.sobre o artigo, cujo encerram~nto hou
vér de ser requerido._ 

Paragrapho unico. As proposicõeii "de discussão unica, 
que se n_ão discut~rem globalmente, serão subordinadas, 
quanto ao eD,cerram,ento. de discussão, a esta. ultima letra . 

TITULO V 

Das deliberações 

Art . 2i9. A votação é processo de deliberar da Ca
~ra. sobre as ma terias sujeitas ao seu exame. 
. § 1.0 As proposições de igual categoria t erão igual nu-. 

Iriero de discus?ões e votações. 
. § 2. 0 A, vot.acão complet~.á o turno regimental da dis
cussão. Nenhum .J);N>j.ecto. passará de uma a outra discussão 
~e~ que, eilcerr~ a a~terior, seja votado ~ approvado. 

Art. 220. Nenhuma ma teria será. submettida á vota..ção 
5;em que estejam presentes Deputados em numero regimental 
para as deliberações·. 

Art .. 221. Nenhum Deputado presente poderá se ex
e-usar de tomar parte nas votações, se não fizer declaração 
prévia de não ter assistido, ou acompanhado os debates so
bre a materia em delibl:lração. 
· Pç.ra~.apho unico. Em se tratando de causa pL·opria, ou 

de assumpto, em que tenha interesse individual, o Depu
tado será inhibido de votar, mas. poderá assistir á votação. 

Art. 222. Far-se...á a votacão. da.s uropos.içõcs sujeitas. 
á ·discussão logo após o encerramento dest.a, se houver nu:-
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mero regimental, salvo no caso do art. 193 e seus para
graphos. 

Paragrapho unico. Só se interromiJel'ão as votações por 
falta de numero regimental para a sua :..·ealizacão, 0u por se 

.,ter esgotad() a hora da sessão. 

CAPITULO I 

DOS PROCESSOS DE VOTAÇÁO 

Art. 223. Tres são os processos de vot3.ção adaptados 
pela Camara : 

a) o symbolico; 
b) o nominal; 
c) o de escrutínio secreto. 

Art. 224. O processo symbolico pratica!.' -se-á com o le
vantamento dos Deputados que votam con~,!·a a materia. em 
cieliberacão. 

Paragrapho· unico. Ao annunciar a votação de qualquer 
materia, o Presidente convidará os Deputados que votam 
contra ella a se levantarem e proclamal'"á o resultado ma
nifesto dos votos. 

Art. 225. Far-se-á a votaoão nominal pela lista geral 
. dos Deputados, que serão chamados pelo t) Secretario e res
ponderão sim ou nãú, conforme forem a favor- ou contra 
o que se estiver votando. 

§ 1.0 A' medida que o 1° Secretario fizer a chamada, 
·a()is <Jiltros Secretarias tornarão assP.ntam~nto dos Deputados 
que votarem num ou noutro sentido, e irão proclamando om 
vo2 alta o resultado da votação. 

§ 2. 0 O resultacJo final da votacão- será proclamado pelo 
Presidente, que mandará ler os nomes dos que votaram sim 
e os dos que votaram não. 

§ 3.0 Depois de o Presidente proclamar o resultado 
-final da votação, não poderá ser admittido a votar nenhum 
Deputado. 

Art. 226. Para se praticar a votacão nominal, fóra dos 
casos expressamente previstos neste Regimento, será misié:
que algum Deputado a requeira por escripto e a Camara 
a admitta. 

§ 1 . 0 Os requerimentos verbaes não a.dmittir·ão votação 
nominal. 

§ 2. o Quando um mesmo Deputad() raque1'er, ;:obr~ uma 
mesma proposição, votacão nominal, por dna.~ vezes, .~ a 

.dama!.'ta não a oonceder, não lhe assistirá o direito de re
querel-a novamente. 

§ 3. 0 Se a requerimento de um D~putado, a Camara 
deliberar pre'viamente realizar todas as votacõe;. de deter
minada preposioão pelo processo symbolíco, não· seráo ad
mittidos requerimentos de votação nominal para e~sa ma
teria.· 

Art. 227. Praticar-se-á a votação por escrutmio se
créto por meio dé cedulas impressas ou dictylo~;"raphada~. 
·recolbidas em urnas, que ficarão sobre a mesa. 
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CAPITULO II 

DAS VOTAÇÕES 

Art. 228. Encerrada a ia discussão de um projecto, será 
elle votado, globalmente, passando á 2a se ft>r approvado. 

. ~aragrapho unico. As emendas suggw!.rlas pelas Com
missoes em seus pareceres só serão consiriara::las em 2a dis
cussão. 

Art. 229 .Em 2a discussão vota.r-se-â primeiramente o 
project-o, artigo por artigo, e, em seguida, cada uma aa:; 
emenda:::. 

§ i. 0 A votaçã() poderá ser feita em globo, nos proje
ctos de grande numero de artigos, a requerimento de qual
quer Deputad-o, approvado pela Camara. 

§ 2. 0 A v-otação de emendas em globo sú poderá f'!e!' con
cedida para as que se referirem a um mesm•.) artigo e ti
verem pareceres no mesmo sentido. 

§ 3.0 A votação por partes d e artigo, ou ~menda, em 2.a 
discussão, só será permittida quando requerida durante a 

're:spec t.iva discussão e concedida pela Ca.mara. 

Art. 230. A votação dos projectos em 3a discussão será 
feita em globc, após a de todas as suas emendas, uma a 
.uma. 

Art. 231. Votar-s·e-ão como os projectos eom · 2a dis
russão <JS sujeitos á discussão unica, com excepção: dos que 
prorogam, ou adiam, a sessão legislaCiva, que serão votados 
em globo; dos vetados, que terão votação em globo e secre
tamente, e dos constituídos por partes, ou por emendas, des
tacadas de quaesquer proposicões para constituir projecto 
separado, os quaes serão votados como os em a a discussão. 

Art. 232. Os substitutivos da Camara aos project<>s do 
Senad o serão considerados como uma serie de emendas e 
votados separada:mente, por artigos, em corresponde.n.cia aos 

_do projecto emendado. 
§ 1.0 A votação de emendas em globo ciogir-se-ão ao dis

posto no § 2° do art. 229 . 
§ 2.0 . A votacão por '!)artes do projecto, ou de algu·ma 

de suas emendas, em ga discussão, só será admittida quando 
houver sido requerida durante a discussão e concedida pela 
Camara . 

Art . 233. Os projectos e emen-das approvados em aa dis
cussão, ou em discussão uiiica., -serão enviadas á Oommissão 
de Redacção, para a redacção final. 

§ 1.o Exceptuar-se-ão dt? disposto no par agrapho ante
I'ior os projectos: de leis orçamentarias, que serão enviados 
á Ct>mmissão de Orçamento ; de fixação de forças armadas, 
que serão enviados á Gommissão de Segurança Nacional; de 
modificações ao Regimento Interno; ou de a ssumptos rela
tivos á economia interna da Damara, que serão enviados á 
Commissão Executiva; e de codigos, que serão mandados ás 
Commissões Especiaes respectivas. 

§ 2.o Quando um -proj~cto vindo do- Senado não houver 
sido emendado, fica dispensado de redacção final . 

§ 3.0 As redacc;ões finaes deverão ser elaboradas den tro 
de quarenta e oito horas . Tendo, porém, em vista a exten-
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são do proj·ecto e o numero de emendas appravadas, o Pre
sidente prorogara o prazo concedido ás Commissões para esse 
fim. 

§ 4.o A redacção final serã votada depois de publicada 
no Diario do Poder Legislativo, soffrendo, porém, qualquer 
parte della, destacada para constituir projecto separado, 
discussão ·especial que pod~rá ser dispensada p.ela Camara. 

§ 5. 0 A Garoara poderá. dispensar a impressão du. re
daccão final a requerimento de qualquer Deputado. 

§ 6. o Quan{lo fôr apresentada emenda á redacção final 
será ella votada ~m primeiro lagar, podendo ser dispensada 
pela Camara, a sua impressão para a votação. 

SECÇÃO I 

Do encaminha,mento de votação 

Art. 234. Ao annunciar o Presidente da Camara qual
quer votação, poderá um Deputado solicitar a palavra para 
encaminhar votação. 

§ 1. 0 Para encattninhar a votação nenhum Deputado 
poderá falar por mais de dez minutos. 

§ 2. 0 Em .se tratando de pro.jectos de ]Bis periodicas, 
será de cinco minutos o prazo para o encaminhamento da 
votação. 

§ 3.0 Todas as questões de ordem e quaesquer inciden
tes supervenientes, suscitados DQ momento da votação, se
rão computados no prazo do encaminhamento. 

§ 4.0 As mat-erias que não têm discussão não admitti
rão encaminhamento de votação, nem as que forem discuti
das ou votadas ·em virtude de urgencia, ou tiverem o encer
;:oamento da discussão votado pela Camara. 

Art. 235. Nenhum Deputado, salvo os Relatores, pode
rá falar mais de uma vez d-epois de annunciada uma vota
ção, a não s-er para requerer a sua verificação. 

§ t.• Os Relatores poderão falar, em qualquer discussão, 
encaminhando a votação, sempre que qualquer Deputado 
o houver feito. 

§ 2.0 Semrn·e que a Camara approvar um requerimento 
de votacão por partes, o encaminhamento será feito apenas 
uma vez, ao ser annunciada a votação da primeira parte. 

Art. 236. O encaminhamento da votacão, em 2• dis
cussão, salvo em se tratando de projecto de lei orçamen
taria, far-se-á s·obre o conjuncto dos artigos e sobre o con
juncto. das emendas, ao serem annunciadas as votações dos 
pr]meiros. 

Art. 237. Em 3• discussão o encaminhamento da vo
tação far-se-á, salvo em se tratando de projecto de lei 
orcamentaria, em relavão ao projecto e ás emendas, em 
conjuncto. 

SECÇÃO li 

Da verificação de vo;tação 

Art. 238. Se a algum Deputado parecer que o resul
tado de uma votação symbolica, proclamado pelo Presi
dente, nã:o é exacto, pedirá a sua verificação. 
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§ 1.• Requerida a verificação, o Presidente convidará 
os Deputados a occuparem os seus logares, não lhes sendo 
permittida a permanencia na passagem central nem nas la
teraes. 

§ 2.0 A contagem dos votos se fará por bancadas, ou 
seja, por iiieiras de poltronas no recinto, uma por uma, 
·convidando o presidente a levantarem-se os Deputados que 
votaram a favor e annunciando o Secretario, em voz alta, o 
resultado parcial verificado em cada bancada ou fileira, á 
medida que se fi~r a verificaçlí.o. Proceder-s-e-á do mesm~ 
modo na contagem dos que votaTam c<>ntra, proclamando fi
nalmente o Presidente os resultados totaes apurados. 

§ 3.• N-enhuma votação admittirá mais de uma verifi
cação. 

§ 4.° Far-se~ sempre a chamada quando a votação in
dicar que não ha numero, a menos que, pelo adiantado da 
hora, ou por ser visível a falta de numero, o Presidente a 
julgue dispensavel. 

· SECÇÃO. III 

Do adiamento das vcx,t~6es 

Art. 239. Qualquer Deputado poderá requerer, por es
crjpto, durante a discussã-o de uma proposição, o diamento 
de sua votação. 

§ f.• O adiamento da votação de uma proposição só 
.poderá ser concedido por prazo préviamente fixado. 

2 2.0 E encerrada a discussão de uma prop'Osicão não 
mais se admittirá requerimento de adiamento de sua vo-
tação. - • 

§ 3.0 Requerido, simultaneamente, mais de um adia
mento da votação de uma proposição, a adopcão de um re
querimento prejudü~ará os demais. 

Art. 240. Os projectos de pr.orogacão ou de adiamento 
da sessão legislativa, os vetados, e os de natureza urgente 
não admittirão arliam·ento da votacão. 

Art. 24:1.. Requerendo um Deputado o adiamento de 
uma votação para audiencia de determinada Commissão, a 
Mesa recusará submetter o requerimento á consideração da 
Camara, se não houver relacã.o directa e immediâta entre 
a propos'içãa e acompetencia da Commissão. 

Paragrapbo unioo. A Mesa, sempre que se verificar a 
hypotbese deste artigo, dará l)ublicidade ao requerimento 
recusado na aeta impressa dos trabalhos da Camara. 

CAPITULO III 

DA 'RETIMDA D'E 1'1\0POSIÇÕES 

Art . 242.. Apresentada á consideração da Camara uma 
proposição, sua retirada só poderá ser soli~itada no mo
mento em que fOr annun:Ciada sua. votação. 

§ 1.0 O requ-e·rimento de retirada de qualquer propo
sição só pod-erá s&- f-Grmulado, por ·escripto ou verbalmente, 
pelo autor da mesma. 

§ 2.0 Serão considera.d:os .para ·os effeitos <leste artigo 
-autores ~las proposi((ões das Com.missões, os res]J'ectivos Re
latores e, na .sua. ausencia, o Presidente da Com missão. 
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Art. 243. Quando fôr solieita,da a retirada de uma pro
posiÇão, que tenha parecer contrario das Commissões res
'pectivas, o Presi<lente deferirá esse .requerimento, indepen-
dentemente de votação. 

Quando fôr requerida a retirada de uma proposição, 
que tenha parecer favoravel, ou á qual se haja offerecido 
emrenda, o requerimento dependerá da approvaçãQ da Ca
mara. 

Art . 244. Só >em i a. <liscussão poderá ser solicitada a 
retirada de qual-quer projecto. 

TITUUO VI 

Do comparecimento dos Ministros 

.Arl. 245.A convooação de um Ministro de Estado, re
S(}lvida pela Camara ou por uma de suas Commissões, será 
communicada ao convocado por officio do 1° Sec.retario da 
Camara, dizenrl·o--se-lhe preeisamento o assumpto das inf.m·
macões pretendidas e pedindo-se a() Ministro a escolha, 
dentro de prazo razoavel e das horas da sessão, .ct;:, momento 
em que deverá.. comparecer para prestai-as, ou a indieação 
do prazo -que julgar neeessario. 

Art. 246; Por intermedio de officio do 1° Secretar~o, 
a Camara ou as suas Commissões designarão dia e hora para 
Silrem ouvidos os Ministros ãe. Estado que o solicitarem. 

Art. 247. O Ministro de Estado que comp.a.recar pera~te 
a Camara, para o fim d.e prestar esclarecimentos ou soli~ 
-citar providencias, terá assento na primeira bancada até ::J 
momento -de occupar a tribuna. 

Parag.rapho unico. I\" o caso do comparecimilnto perant~ 
Commissões, occuparn o Ministro um lugar á direita do 
Presidente. 

Art. 2iS.tNão bastando ao Mmistro, para prestar a~ 
informações ou fundamentar as providencias solicitadas, o 
tempo que lhe -haja si-do reservado, poderá a Camara, ou a 
Gommissão, conceder-lhe prorogacão, com preferencia sobre 
qualquer assumpto. 

TITULO VII 

Dos serviços da Secretaria 

Art. 249. Os serviços da C amara dos Deputados far
se-ão pela Secretaria e rege:r-se-ão por um Regulamento f!S
pecial, :considerado parte integrante deste Regimento . 

Paragrapho unico. Para o fim de elaborar e de modi
tiMr esse Regulamento, a Commís~ão Executiva apresen
lar.á pr.ojecto de resolucão. 

TITULO VIII 

Disposições transitorias 

Art. 1.0 Se até 30 de Agosto. de f93.l não houver a Ca
mara recebido a proposta d<l Presidente da Republioa para 
-o Orcamento de 19:::!3, a Commissão de Orcamento o orga-
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nizará sobre a base <!te 1934. Por decisão da Oamara sobre 
requerimento <:la Oommissão de Orç-amento, os prazos esta
belecidos na sub-seccão ll, "Do Or~amento", poderão ser 
reduzidos á metade ou menos se assim fõr necessario, ~a 
elaboração dos orçamentos da R-eceita e da Despesa, para. o 
exercício de 1935. 

Art. 2.0 Emquanto exercer cumulativamente as func
ções do Senado, considerar-se-ão em condições de ser sanc
c1onadas ou promulgadas as leis e resoluções que hajam pas
sado na Camara por todos os processos regimentaes . 

Art. 3 . 0 As proposições sobre assumptçs de rompeten
cia exclusiva do Senado serão distribuídos do seguinte modo: 

I. A' Commissão de Consti.tuição e Justiça, os que vi
sarem : 

a) suspender a execução dos dispositivos regulamenta
res illegaes; 

b} propor ao Poder Executivo a revo~acão de actos das 
autoridades administrativas, nos termos d::~. Constituição; 

c) suspender a execução . de leis ou actos julgados in
constitucionaes pelo Poder Judiciario; 

d ) autorizar a intervenção nos Estados . 

II . A.' Commissão de Finanças, as que visarem : 

a) autorizar o augmento do imposto de exportação, no 
caso do % 3° do art. 8° da Constituição; 

b) autorizar os Estados, Distr·icto F ederal e municípios 
a contrahirem emprestimos externos; · • 

c) declarar a ex istencia da bi-tributa1;.ã.o e determina!' 
o tributo a que cabe a prevalencia. 

UI. As Commissões de Constituição e Justiça e Segu
·ranca Nacional, as que visarem suspender a concentração de 
forca federal nos Estados. 

IV. As de Agr icultura, lndustria e Commercill, e Segu
rança Nacional, as que visarem autorizar concessõ~?s de ter
ras de mais d~ 10 mil hectares . 

Paragrapho unioo . Para o desempenhJ de outra:; fun
cções que caibam ao Senado, a. Carnara, :.;ob proposta de um 
Deputado, nomeará ccmmissões especiaes. 

Art. 4. o As proposições sobre assumptos da comiJeten
cia exclusiva do Senado, uma vez obtido o parecer das Com
missões competentes, soffrerão uma unica. discussão, que 
corr esponder á á segunda. 

Art. 5. 0 A discussão das nomeações feitas pelo Pre
sidente da Republica e submettidas á apr-ecinçã.o do Senado 
se fará em. sessão secreta, e a votação, po~ meio} de cedulas 
impressas fornecidas pela 1\:resa e postas na cab~ne indevas
savel, dizendo apenas "sim", ou "'não., . 

Art . ().o Quinze dias antes da data marcada para encer
ramento da sessão legislativa, se ainda não estiver consti
tuído o Senado, o Presidente da Camara dará par a ordem do 
dia a eleicão da Sect;ão Permanente Extraordinaria, com
posta de 21 Deputados, um para cada Estado. 

§ f .0 Serão chamadas separadamente as represent&~ões 
de cada Estado e cada uma dellas depositará em urnas se-
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paradas duas cedulas, contendo cada uma o nome de um 
de seus membros, sendo um para membro effectivo e outro 
para supplente. 

§ 2.o Dispensar~se-á a eleição para a representação es
tadual que apresentar indicações subscriptas pela maio
ria dos seus membros. 

Art. 7.0 A Secção Permanente deliberará com a pre
sença da maioria absoluta dos seus membros, elegendo, na 

·sua primeira reunião. um presidente, um vice-presidente e 
um secretario. 

Paragrapho unico. Logo no inicio das suas reuniões 
a Secção Permanente fixará as normas processuaes do seu 
funccionamento, publicando-as no Diario do Poder Legi3-
Zativo. 

Art. 8.0 Em caso de vaga. ou impedimento de qualquer 
natureza o Presidente da Secção Permanente convocará o 
supplente da representação a que pertencer o substituído. 

Sala da Commissão, 6 de Agosto de 193·L 

O Presidente Fabio Sodré. 
O Relator ad hoc C. Morae,~ Andrade. 

Approvado. 

Henrique Dodsworth. 
L eopoldo Cunha MeUo . 
Ascanio Tubino. 
Abelardo M arinh.o. 

O. Sr. Walter James Gosling- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem . · 

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

O Sr. Walter James Gosling (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para enviar á Mesa uma deciaração de 
voto, assignada tambem por varios Deputados classrs~c~s. 

O Sr. Presidente - Constará da acta a declaração do no
bre Deputado. 

Vem á Mesa a seguinte 

DEC!.AltAÇÃO DE VOTO 

Declaramos ter votado contra o proces.;:o J·'.l elereão cras 
Commrssões permanentes, estabelecido no regimrmto hoje 
approvado, preferindo o que é preconisado • • .1 enlt.;!lda do 
Deputado Em•aldo Lodi. 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de f934. - Ped1·o Raclu:: . 
Euvaldo Lodi. - miveira PMSOS. - WaUer ! t1fY}.IJS f;o;;Ung. 
- Ricardo Machado. -Teixeira Leite. - Ferreil·a Neto -
Edmar Carvalho. - A11tonio Pennatort. - Moraes Pait'a. 
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O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submetter 
n. votol:> o seguinte 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE 

Requeremos o destaque dos arts . 50 e seu.!' §§, ;.rt, 7° e 
seu § e art . 8°, das "Disposicões Transito('ias·· ·:io t~ro,jecf.o 
do Regimento Interno, para serem rejeitados. (Subsl.itutí
vos da Commissão Especial) . 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de 1934. - Sampaio 
Correia. - Acurcio Torres. -Homero Pir~s. -- Arlindo 
Leoni . - David Meinicke. - Ricardo Mac/uv.J.o. - Pedro 
Rache . - Gas'IJar Saldanha. - Oliveira Pa%os. - Gas
tão de Brito. - Edgard Sanches. - Leandro Pinheiro. -
Edmar da Sil"Va Carvalho. - Pires Gavoso. - C01·los li um,... 
bcrto Reis. - Lacerda Werneck. - Demetri() Xa-;ier. -
Mario Chermont. - Freire de Andrade. - Vei(}a Ct.IlJral. -
Euvaldo Lodi. - Arthur Neíva. - Francisco Rocha 
Eugenio Monteiro de Barros. - Lino Machado . - !>aulo 
Filho . - Adolpho Soares. - Nelson C. Xavic:-. - Mt
nuano de Mottra. - Amaral Peixoto. - Figtt.?i.N~do Rodri
gues. - Alvaro Maia . -Moura Carvalho . - W'aldemr~y 
Falcão. - Alexandre Siciliano htnior. - Jcú.o Pi'T!heiro 
Filho. -Ruy Santiago. -Pedro Vergara. - Joat]uim Ma
galhães. - Negrlí.o de Lima. - Walter larncs Goslt7l{}. -
Vasco de Toledo. - Waldemar Reikdal. - Kerginaldo Ca~ 
valcanti. João Vitaca . Ferreira de Souza. - .4.l/J(Jrtto Roselli . 
- Acvr Medeiros. -Generoso Ponce F-ilho. - R•ma·;o Bar
bosa. - Moraes Paiva. - Buarque Naz.m·eth. - V'r..:lente 
de Lima. - Antonio Pennafort. - Alipio ('onsi((llat. 
Costn P'ernandes. - Godo{redo Vianna. - lQn~s Ro~ha. 
Je/wvah Motta . -Plínio Tourinho. --,.. Walder"l'lr Mottr.L. 
Clemente Jledrado. - Adolpho Bergamini. -- JJe~miro de 
Medeiros. - Alberto Diniz . - Cunha Vasconc.;lloL 
'Pontes Vieira . - Augusto Corsino. - Agen?l" 'fllonte. 
Julio Thíers Perissé. - Goes Monteiro . - Seb11stitio de 
Oliveira. -João Alberto. - Mozart Laoo. - P·rarf.n .i{ally. 
- Ce.~ar Tinoco. -Mario de A. Ramos. --- L•1r:erda Pinto. 
- Leão Sampaio. 

Approvado. 

O Sr. President~ - Os artigos 6, 7 e 8 das Disposições 
Transitarias vão ser destacados do projecto. 

Vou submetter a votos as emendas que tiveram pare
cer contrario, por já estarem incluidas no projec·i." subr;ti
tutivo as Que lograram parecer favoravel. 

Rejeitadas. sucessivamente, as emend:J.s nu
meros 1, 2 e 3. 

O Sr. Presidente - A' emenda n. ~ o Sr. Adolpho Ber
gamini reque,reu a retirada, o que defiro. 

Votação d~ segunda parte da seguinte 

EMENDA 

N. 5 
Ac~rescente-se onde convier nas Disposí~õr.:l 'l'ransi

torias: 
Fica a Commissão Executiva autorizada g r eformar a 

Secretaria da Cam·ara, para melhor attender ás e:xigencias 
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do serviço, e a organizar a Secretaria do Senado, tJe accor
do. com o disposto no art. 14, das Disposições Transitarias 
da Constituição de 1G de Julho de 1934. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1934. - Julio 1'h.ic1';; 
Perissé. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. )loraes Andrade .. 
O Sr. Moraes Andrade (Pela ordem) - Sr. Presidente, a 

emenda n . 5, segundo nosso parecer, foi aeceita com modi
ficações, que explico brevemente. 

Essa emenda, na apparencia, tem fórma unitaria, una, 
mas, na realidade, se .desdobra em duas partes perfeitamente 
dislinctas : uma relativa á Secretaria da C amara e outra re
ferente á Secretaria do Senado. 

Acceitando a emenda n. 5, com modificações, a Commis
são adaptou a parte relativa á Secretaria da Camara e re
pelliu a que diz respeito á Secretaria do Senado . Isso, pela 
razão muito simples de que, votando o Regimento Interno 
da Camara, embora esta tenha funcção de Senado, não pode
mos, de modo algum, mandar organizar a Secretaria do Se
:oado. e muito menos, reintegrar funccionarios della . 

Foi o que disse em meu parecer, está publicado, é do 
conhecimento de t odos os Deputados e confirmo neste mo
mento. 

Aproveito a opportunidade, Sr. Presidente, para reite
rar á Casa o proposito em que, individualmente, estou e no 
que sou acompanhado - acompanhado, digo mal, precedido, 
guiado - pelos meus doutos companheiros, de apresentar 
projecto especial de lei, que já se acha redigido, mandando 
tomar as providencias necessarias á r ilinstallacão do Se
nado Federal. Entre essas providencia~ está, naturalmente, 
a da organiza cão da respectiva Secretaria. 

São as informações que devo, em consciencia, dar á. 
Casa . (Muito bem; muito bem.) 

O· Sr. Acurcio Tarres - Peco a palavra sobre a emenda 
~umero 6. 

O Sr. Moraes Andrade - Peco a palavra pela ordem. 
O. Sr. Moraes Andrade (Pela ordem) -Sr. Presidente, se 

V. Ex. me permitte, o que h a é o seguinte : alguns coHegas 
fazem questão de que, no Regimento Interno da Camara, se
j~m reintegrados funccionarios do Senado. 

Foi por não estar de accordo com essa maneira de se 
effectivar a medida - maneira que me parece, com a de
vida venia do nobre collega, desarranjada, despropositada -
que apresentei parecer contrario a emenda n. 5. 

Affigura-se-me, entretanto. que alguns collegas fazem 
questão de votar essa segunda parte da emenda n. 5. 
(Muito bem.) 

Em seguida, é approvada a seguinte parte 
da emenda n. 5. 

Votação da seguinte 

EME:-IDA 

N. G 
AccJ•cscente-sc onde convi er: 
Art. São reintegrados, em virtude da amnistia constitu

cional, na situação em que se encontravam, em Dezembro de 
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1930, todos os funccionarios da Secretaria da Camara dos 
Deputados, mesmo os exonerados, ou dados como exonera
dos, afastados dos seus cargos sem motivo de ·ordem fun
ccional e que contavam mais de dez annos de serviço. 

Sala das Sessões, ·a de Agosto de i 934 . - Mo:art 1.-ago . 
- Adolpho Bergamini. - Acurcio Torres. -Julio Thier& 
Perissé . - Sampaio Corrêa. - Leandro Pinheiro. 

O Sr. Acurcio Torres - Sr. Presidente, peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. para encaminhar a 
votacão, o Sr. Deputado Acurcio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, em que pesem os altos conhecimentos do 
nobre Relator ad-hoc da Commissão Especial d e Regimento, 
não posso dar meu voto na conformidade do parecer de 
S. Ex ., no tocante á emenda n . 6. 

No entender de S. Ex., a emenda mandando reintegrar 
os funccionarios da Secretaria da Camara, que estavam em 
exerci0io em Dezembro de 1930, envolve medida que exige 
projecto á parte. 

Sr. Presidente, votamos, aqui, não um projecto de Re
gimento, mas a Constituição da Republica, e nas suas Dis
posições Transitarias descemos tamber;n a assumptos de or-
dem meramente administrativas. ·· 

.Foi assim que, nessas Disposições, preceituamos que o 
Presidente da Republica nomearia commissões para opina
rem sobre a reintegração dos funccionarios publicas postos 
em disponibilidade, afastados de seus cargos ou delles exo~ 
nerados . 

Como affirmar, Sr. P residente, que é absurdo estabe
lecer- no Regimento Interno da Camara, na lei que vai re
gular os nossos trabalhos, fiquem r eintegrados em seus car
gos os funccionarios abusivamente delles afastados? ... 

O Sa. MOMES ANDRADE - Isso não é materia regimen
tal, meu caro collega. 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . sob a allegação de que 
isso não é ma teria regimental? 

Quando na Constituicão Federal cumpria apenas dar a 
estructuração da vida política da Nação, - repito - desce
mos a particularidades, justas aliás, creando as alludidas 
commissões que prover iam acerca da reintegracão de fun
ccionarios. 

Não devemos protelar a ·reparação ao direito conspur
cado desses funccionarios; não devemos procrastinar a solu
ção que ha de ser dada de frente. 

Concito, assim, Sr. Presidente, a Camara dos Senhores 
Deputados - depois que a Constituinte concedeu a amnis
tia, depois que estabeleceu commissões para estudar os di
r eitos e, consequentemente, a reintegração de funccionario~ 
- concito a Camara a que, na hora em que votamos a le1 
que ha de reger os nossos trabalhos internos, adapte tam
bern lei tão bôa quanto as demais, apenas com finalidades 
rcstri ctas, a emenda n. 6, de autoria do Sr . Mozart Lago, 
mandando reintegrar os i unccionarios da Secretaria · da Ca
mara dos Deputados. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - De inteiro accordo com 
V. Ex . , como signatario que sou da· emenda. 
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0 SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, basta de 
delongas. Desde os primeiros dias do nosso funccionamento 
como Camara dos Deputados que ha, sobre a mesa, sem so
lução, uma indicação determinando que o Presidente da 
Camara reintegre esses funccionarios. 

Algumas reclamações já temos feito no recinto, al
guns requerimentos já têm sido formulados e estamos cer
tos de que V. Ex., Sr. Presidente, espera um pronuncia
mento da Camara, para, então, reintegrar esses funcciona
rios, porque não podemos acreditar que V. Ex., motu pro
prio, consinta na procrastinacão da justica que se deve fa
zer a servidores da Camara, contra os quaes nenhum pro
cesso foi feito e que só foram afastados dos seus cargos por 
abuso do poder discricionario, desse poder de que, grac;as a 
Deus, já estamos livres ha quasi trinta dias. (Jfuito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Moraes Andrade - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

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

O Sr. Moraes Andrade (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, peço ao nobre collego., cujo nome declino 
com a maior sympathia, Deputado pelo Estado do Rio, 
Sr. Acurcio Torres ... 

O Sa. Aauacro ToRRES - A sympathia é reciproca. 
O SR. MORAES ANDRADE - . . . me faça o obsequio, 

a caridade, de prestar attencão ás considerações que vou 
fazer. O parecer da Commissão, Sr. Presidente, relativo á 
emenda em discussão, é o seguinte : 

"A sexta emenda não foi acceita exclusivamente por 
esta mesma ulti1na consideração, que é obvia". 

A ultima consideração referida é a seguinte, á emenda 
n. 5: 

"Com respeito á organização da Secretaria do 
Senado. torna-se ner.ess~rio projccto especial de lei, 
que não pode ser objecto de disposição do Regimento 
Interno da Camara". 

A emenda n. 6, Sr. Presidente, que o nobre Deputado, 
meu prezado amigo, Sr. Acurcio Torres, defendeu com tanto 
calor e eloquencia, dizia: 

"São reintegrados, em virtude da amnistia con
stitucional, na situação em que se encontravam em 
Dezembro de 1930, todos ús funccionario~ da Secre
taria da Camara dos Deputados, mesmo os exonera
dos ou dados como exonerados, afastados de seu.;; 
cargos sem motivo de ordem funccional, e que con
tem mais de dez annos de serviço." 

Sr. Presidente, a quem quer que queira prestar atten
~ão, por dois minutos que seja, á emenda em questão, resn.l
ta immediatamente o seguinte: a emenda visava unica e 
exclusivamente a reiniegracão de funccionarios da Secreta
ria da Camara. 
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Ora, Sr . Presidente, si se emenda um regimento inter
no, regimento que vae exclusivamente prover o processo de 
serviço da Camara, dos seus trabalhes Iesgilativos, não é 
apenas impertinente, senão abusivo, que nelle se colloque 
uma disvosicão legislativa mandando aproveitar funcciona-. 
rios desta ou de outra qualquer collectividade .•. 

O SR. ACURGIO ToRRES - De outra qualquer, não. 
O SR. MORAES DE ANDRADE - • . • desta ou de ou

tra qualquer collectividade ou instituiçã.o, repito, quaesquer 
que sejam elles. 

Regimento interno, Sr. Presidente, - ou valem as ve
lhas noções pelas quaes apredemos a pensar ou eu já não 
sei mais o que significam as palavras - Regimento Interno 
quer dizer a reunião de canones, de regras, de normas que 
regerão os serviços especiaes da conectividade a que se di
rigem, a que vão servir; Regimento Interno regula exclusi
vamente os trabalhos da instituição a que se refere. no caso, 
a Camara dos Deputados. 

O SR. FABio SoDRÉ - V_. Ex. dá licença para um aparte? 
O SR. MORAES ANDRADE - Com todo o prazer. 
O SR. FABIO SoDR.É - Desejo apenas declarar que o Re

gimento Interno, regulando, como V. Ex. acaba de dizer, os 
trabalhos legislativos da Camara, contém um titulo no qual 
se estabelece que os trabalhos da Secretaria serão regulados 
por um regulamento especial por ella approvado. 

O SR. ActJR.Cio TORRES - Nada tem uma cousa com 
outra. 

O Sa. FABIO SoDRÉ- O mesmo reg?mento actual manda 
que a Mesa da Camara dos Deputados elabore o regulamen
to e o apresente como projecto de resolução. Nesse Regula
mento a Mesa da Camara, cumprindo disposição constitu
cional, ha de incluir forcosamente a emenda do nobre Depu
tado pelo Estado do Rio. 

O Sa. AcUR.Cio TORRES - O nobre orador defendeu, aca
lorada a brilhantemente, uma emenda na Constituição, em 
que mandavamos reintegrar funccionarios. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Nas "Disposic;õeõs Tran
sitarias" da Constituição, defendi. Er:a a emenda que man
dava aproveitar os f unccionarios do Senado; e confesso ao 
nobre collega que defenderei com o mesmo ardor, no mo
mento preciso e mediante um projecto conveniente, a rein
tegração dos funccionarios da Camara dos Deputados e a 
de todos e quaesquer funccionarios abusivamente posto em 
disponibilidade pelo Governo Provisorio. 

O SR. ADOLPHo BJi;RGAMINr - Estamos seguros disso. 
O SR. MORAES ANDRADE - Mas não posso dar o meu 

assentimento a um abuso que é o que representa a emenda 
n. 6, que o nobre Deputado Acurcio Torres defendeu com 
tanto calor. 

O Sn. AcunciO TORRES - Defendi a emenda, mas 11ão se 
trata de um abuso. 

O SR. MORAES ANDRADE - E' um abuso, porque a, 
materia não é regimental. 

O SR. Act:Rcro ToRRES - E' materia que p6de eon:Jtar 
das Disposições Transitotias. 
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O SR; MORAES ANDRADE - Não p6de t>orque, como 
Já disse, não é materia regimental. 

O SR. Acuncro ToRRES - Póde. 
O SR. MOR...U:S ANDRADE - Sr. Presidente, eu fica

ria quicLo e calaria a magua, que guardo dentro de mim, 
das criticas injustas, da intriga torpe que ja se fez nestà 
Capital quanto á Commissão Especial do Regimento da Ga
roara, si o nobre collega o meu prezado amigo, Deputado 
Acurcio Torres, não viesse novamente trazer para o plenario 
os écos desta intriga, pretendendo ..• 

0 S!t. ACURC!O TORRES - E' uma offens!l. que nãCl ad
mitto V. Ex. m' a faça. 

O SR. MORAES ANDR.IDE - Admitta-a ou não ..• 
O SR. Acuacro ToRRES - Discuta V. Ex. nuni terren() 

elevado, como eu o fiz. Discuta com a mesma delicadeza. 
O SR. MORAES ANDRADE - Y. Ex. trouxe para aqui 

uma intriga. 
O SR. Acunc1o ToRRES - Que intriga trouxe eu para 

o recinto? 
O SR. MORAES ANDRADE - A de mostrar á Nacão a 

Commissão Especial do Regimento, como inimiga dos fun
ccionarios da Camara ou do Senado. 

O SR. Acuacro ToRRES - Quando eu disse isso? V. E:x:. 
está sonhando; sou capaz de garantir que não está accor
dado. 

O SR. MORAES ANDRADE - O nobre Deputado disse
que, dando parecer contrario á emenda n. 6, nós queriamos. 
procrastinar •.. 

O SR. ACURCIO ToRRES - Não usei dessa expressão para 
com a Commissão. 

O SR. MORAES ANDRADE- Usou. 
O SR. Acuncro TORRES - Para a Commissão, nunca. 
O SR. MORAES ANDRADE - Sr. Presidente, asseve

rou-se que a Commissão era inimiga dos funccionarios ... 
O Sa. Ac:uRcro ToMES - Eu não disse isso. Si o ti

vesse asseverado não me retrataria; mas não o disse. 
O SR. MORAES ANDRADE- .•. e foi o que me cau

sou pena. 
O Sa. Acuacro ToRRES - Repito que não disse isso- e 

appello para as notas tachygraphicas que alli estão. 
O SR. MORAES ANDR.IDE - A Commissão, Sr. Pre

sidente, não tinha, não teve nem podia ter a intenção, dire
cta ou indirecta., proxima ou remota, de procrastinar a. re
admissão de quem quer que fosse, e muito menos, Sr. Pre-
sidente, de antigos funccionarios desta Camara. 

Quando, Sr. Presidente, o nosso parecer foi publicad(}, 
parecer simplicissimo e claro, justamente por ser feito em 
fórma synthetica, levantaram~se vozes na Capital da Repu~ 
blica, apontando os membros da Commissão como inimigos 
da amnistia, .como ineoherentes, como contradictorios nas 
suas altitudes. E meu nobre collega, o Sr. Acurcio Torres, 
ne8te plenario veio trazer o eco das accusacões que nã() 
podemos de modo algum aClceitar. 

É justamente pelo apreço que S. Ex. me merece ... 
O SR. IREN~o JoFFtLY - O Sr. AcurClio Torres apenas 

defendeu uma emenda; que apresentou. 
C. D. - VOLUME li 9 
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, O SR. MORAES ANDRADE - . . . é pelo dever de le
aldade que tenho, de não esconder meus sentimentos, que 
eu, neste momento, com este ardor e com esta coragem cí
vica, perante meu nobre collega, levanto o meu protesto so
Ienne, definitivo e absoluto contra semelhante calumnia. 
{ Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acurcio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (Pe~a 01'dem) - Sr . Presidente, 
nunca me habituei, apezar das lutas em que me hei em
penhado, a gritar, a falar mais alto, quando me envolvo 
nas pelejas_ 
· Devo declar·ar a V. E~. e aos meus collegas que, não 
fossem a alta admiração e o grande apreço, que desde o 
primeiro instante de funccionamento da Asser!1bléa Nacio
nal Constiluinte, me lígaram á pessoa do nobt·e Depu
tado paulista, eu não vil'ia dar . uma explicação a S. Ex., 
nem á Casa. Pouco me importa, quando não Lenho aprcco 
ou não admiro os homens, o conceito que qualquer dellcs 
possa fazer de mim ou de meus princípios de educação. 

Sr . Presidente, se um cidadão, no cumprimento de seu 
dever; se um homem que nada vale, ~enüo por suas atlilu
aes, pudesse ter um titulo de gloria, esse Litulo de gloria eu 
o leria com a declaração que ouço quotidianamente e una
nimemente dos meus collegas Qe que, com assento nesta 
Camara, representando con·ente politica que não é a da 
maioria, jámais tive uma attitude, um gesto, uma palavra, 
um discurso, um aparte que pudessem -mag.oar qualquer 
Deputado, (muito bem) que pudessem offender um mem
bro do Governo, mesmo nos ataques a esse Governo que eu 
haja feito dentro desta casa. 

O SR. MoRAEs A!"DRADE - Foi por isso que me surpre-
hendeu <1, altitude de. V .. E.\': . . 

·O SR. ACURCIO TORRES- Sr. Presidente, não posso 
acreditar que a e~plosão do Deputado Moraes Andrade -
cujo nome, veja V. E:x: . ainda ·pronuncio com aquella ve
lha sympathia - tenha lido por motivo o meu discurso de 
ha pouco . S. Ex. pelo diapasii.o em que fal ou, pela ener
gi~. que deu ás suas palavt·as, - ha de me perdoar o no
bre collega - pelo mau hunfor que nellas traduziu . .. 

O SR. l\iOR.AES ANDRADE - l'ienhum mau humol'. 
O SR. ACURCIO TORRES - .. . parecia que tinha 

apenas esperado a opportunidade em que eu tivesse de oc
ctipar .a tvíbuna para explodir, talvez por motivos outros de 
m!nha absoluta ignorancia, desses motivos que muitas ve
zes ficam tão só no sub-consciente. mas que irrompem lam
bem muitas vezes, sem que nós mesmos o queiramos. Que 
disse -eu, Sr. Presidente? Antes do mais, preciso declarar 
a V. Ex.. que não farei a revisão das palavras que aqui 
p roferi, não il'ei á Sala da Tachigraphia; o meu discurso cor
rerá apenas pelos lachygraphos, porque desejo que o se
nhor Deputado Moraes Andrade, lendo o meu discurso ve
nha amanhã para aqui, para I!Sta mesma tribuna - é da 
nobr-eza de S. Ex. que ·'o espero - dizer que por motivos. 
r-epito,: que ignoro, foí injusto, .. .profundamente injusto corn 
.o seu collega que nunca. podia. ter sido aqui o · echo . de in.,. 

r:-
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·tTigas, nem é capaz ·de uma .. indignidade. E' ·indignidade 
. .ser echo de intrigas. 

O Sa. l'.loRAES ANDRADE ...:... Talvez sem o querer, s'e'm o 
saber. · 

O SR. ACURCIO TORRES - Não sou homem que fac'-' 
.alguma coisa sem o saber, .dentro ou fóra desta casa. Na 
vida publica, ou particular, ajo sempre conscientemente ... 

O SR. MoRAES ANDRA-DE - Eu Lambem. 
O SR. ACURCIO TORRES - . • . certo do que fac o e 

do que digo e não seria capaz de ferir, de ter o intuito de 
-s.usceplibi:izar a quem quer que fosse. 

O SR. MonAES ANDRADE- V. Ex. não susceptibilizou; 
fe'riu e o fez fundamente: 

O SR. ACURCIO 'rORRE.S -.Que é ferir a Commissão? 
V. Ex. , Sr. Presidente, vae permiltir que eu volte a tres 
dias a traz. · 

No discurso com que, ha tres dias, justifiquei emen
das offerecidas pela minoria-discurso esse já publicado
:não sei se o Deputado l\{oraes And1·ade, se teria dado ao 
trabalho naturalmente penoso para S. Ex., de o ler ... 

·o· SR. MoRAES ANDRADE - Ouvi a esse como aos de
mais discursos de V. Ex. com toda attencüo. 

. O SR. ACURCIO TORRES - Mu ito grato. 
· o SR. MoRAES Ar-:DR!u>E - Nilo tem · de que. E ' a mi

nha obrigaciio. 
ú SR. ACURCIO TORRES - ... nesse discurso eu di

zia que as nossas emendas reprcsenLavnm tão o;ó o nosso de
. sejo sincero de collaborar com a Com missão . .. 

O SR. l\tORAES ANDR.\DE - E V : Ex : ouvin de mim. 
(larliculirmente, o agrarJccimento â collaboração que nos 
"t'fazia. 

O SR. AC"{j'RCIO TORR7E - . . . cujos membros U
nhamos no maior conceito. E dissemos mais, Sr. Presiden
t1:! - veja V. Ex. como fom os justos - que davamo.,; por 
conta da impressão os demais erros encontrados no proje
cto de · Regimento. 

Colláborámos. Hoje, que fiz? Com a assignatura de 77 
r,ollegas, apresentei requerimento de destaque de disr>osilí
vos que me pareciam inconstitudonaes, dispositivos sobre 

. os· quaes i'cz-sc o nobre Deputado Moraes Andráde, a es
mola de me ouvjr, ante-hontcm e hontem . 

O SR. MORAES ANDRADE - V. Ex. chama esmola a jus-
t.ic;a, a corr cspondencia a sua gentileza ?I · 

. . O SR. ACURCIO TORRES - Que disse eu, hoje? Vou 
"'er, Sr . Pre·sidente, se repito: · disse eu, com muita feli

·{}idade até, não _poder acompanhar a Commissão no pare
-c-er que déra, · contrariamente á emenda n. 6, da. autoria 
-do nobre collega, Sr. Deputado Mozart Lago ê que eu ap_; 
,pellava para a Camara, afim . de que- me amparasse no voto 
pela approvacão da emenda . .• -· · . · . 

O S~ a MoliAEs ANDRADE . ..:.... M-as não foi pela approva-. 
QãO ·OU rejeicii.o . da emenda que surgiu· O. incidente. · . - . . . . ' 

O SR. ACURCIO TORRES - .. • porque nã!o~- dêverià..; 
mos nós. ~ n ós quero ? :- -~u·, .a Commissão :e -meus. colle
gas (ainda er.a .. um :appeHo q.ue fazi.a á Cu_mrpissão ·e: nii:~ 
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uma critica), procrastinar - foi este o termo - a solu
ção ... 

O Sa. F.<\.BIO SonaÉ - A expressão "procrastinar" é· 
geralmente empregada em tom pejorativo. (Não apoiados.) 

O SR. _o\CURCIO TORRES - Disse que não poderíamos 
procrastinar - e ahi está o Sr. Presidente, que me ouvia.. 
- a solução do caso desses funccionarios, que a Dictadura 
poz em disponibilidade, afastou ou exonerou dos cargos 
aos quaes bem serviam em Dezembro de 1930. 

Pergunto a V. Ex. e aos meus collegas, e entre elles· 
aos membros da Commissão, á qual só me dirigi direClta
mente, no principio do meu discurso, para affirmar que 
não concordava com seu parecer: onde a insinuação, onde· 
a maldade, onde a offensa? 

Não, Sr. Presidente! O Sr. Deputado Moraes Andrade· 
não tem razão. 

Se, repetindo o que disse no inicio da minha oracãor 
tivesse de dar resposta simplesmente ao homem, ao Depu-· 
tado que me offendesse, não a daria, porque não recuo das. 
attitudes que assumo, pois quando as assumo, bem ou mal 
- -e no caso maldade não houve - primeiro pergunto a 
mim mesmo se estou disposto a leval-as até o fim. Mas· 
a satisfação não é dado ao Deputado, nem ao homem, se
nhor Presidente; é dado ao collega, que· eu prezo e que num 
momento - S. Ex. o Sr. Moraes Andrade vae perdoar que
diga sem offensa - em que sonhava, vislumbrou no seu 
sonho um aggravo e, fazendo-o, feriu a um . oompanheiro, 
emprestando aos meus labíos tão habituados a proferir para. 
S. Ex. palavras de affeicão, .•• 

O Sa. MoRAES ANDRADE - Provocadas sempre pelas· 
que dispenso a V. Ex. 

O SR. ACURCIO TORRES-. . • palavras offensivas que
eu nunca tive, nem teria para este ou aquelle collega,fossl'm. 
quaes fossem as circumstancias. (Muito bem.) 

A .,satisfação está dada, Sr. Presidente, e slla se dirije· 
mais, até, aos meus collegas que sabem que não uso da 
offensa como arma de combate (muito bem), aos meus 
collegas, em cujo convivia só tenho ouvido palavras de in
citamento e de justiça pelo modo recto, educado ••. 

O Sa. TEtXElRA' LEITE - Dessassombrado. 
O SR. ACURCIO TORRES - . . . desassombrado, mas 

gentilissimo, com que aqui procuro . desempenhar o man
dato que os fluminenses me outorgaram. (Muito bem;
mu.ito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimen
tado.) 

O Sr. Moraes Andrade - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr. Deputado Mo
~aes Andr:ad e. -

O Sr. Moraes Andrade - Sr. Presidente, com pouquissi:.. 
mas palavras quero pedir a V: Ex., á Casa, e eSPecialmente
ao- meu :nobre coHega, o nobre Deputado, Sr. Acurcio Torres, 
que considerem encerrado este incidente parlamentar;.. 
(.4J>Qiados.) 

A minha repulsa, Sr. Presidente, 'viva, incisiva, imme
diata, e clara, foi pr.ovocada pela dor que senti ao ouvir, OUL 
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ao julgar ouvir da bocca do meu nobre collega, Sr. Acurcio 
·Torr-es, palavra~ que nunca poderia esperar cabidas dos la
bias de 8. Ex .... 

o Sa. Acuacro ToRRES- Que nunca ouviu e não ouvirá. 
O SR. l\WRAES ANDRADE- ... e que, a mi.m me pa

recera, traziam para estn Casa, não s~í se deliberadamente, 
não sei se por um lapso cie expressão, o é.!o daquella accus:~.
cão infamante que a Commissão Esl_)ecial de. Reg~mento lil;
terno, recebeu nesta Capital, de mars de um orgao da Oi.ll
nião. E como, Sr. Presidente, acima de ~udo, prezamos a 

· coherencia rtas nossas altitudes ~ a sinceridade dos nossos 
·actos; como acima de tudo defendamos o nosso passado e o 
pr·esente, unicos patrimonios que levamos pa1·a o futuro -
níio me pareceu que pudesse ficar ~~m resposta immediata 
r,quillo que podil t,:,r sido tr-azido a este plenario pelo meu 

· :;::obJ•e coll ega ... 
O SR. Acuaaro ToRRES - Nunca seria capaz de fazer 

juizo menos digno de V. Ex., bem o sabe. 
O SR. MORAES ANDRADE - Não disse e não suppu~~; 

mesmo - quero affirmal-o - que o meu nobre collega ti
vesse trazido, deliberadamente, para o plenario, o éco da-

,quellas criticas t3.o infamantes. Com:> me llareceu, entre
tanto, que do.s palavras de S. Bx., positivamente, logica
mente, não se poderia dedl.:.Zir outta consequencia, ~enão 
aqueHa. que tirei, não p_ude, Sr. Pre<;idenf.e, sopitar a re-

-pulsa qt1e rrie. provocou.semelhant.e oousa. E justamente pela. 
· Mmiril.ç~o que -sempre dediquei •lo nobre collega, p~la.s gen
iilezas que sempre receti de S. Ex:, pela gentileza com 
.. que eu sempre tratei os nobres collegao;;, hem como a. todos 
os demais companheiros desta. Casa - por tudo i ;so, não 

·pude calar minha repulsa de momento. 

Como, entretanto, o meu nobre collega cliz que, absolu
·tamente, não teve semelhante intenção .•• 

O SR. ACURC!o TORRES -Não se trata. de intencão. Não 
:usei, sequer, de palavras que autorizassem essa conclusão. 

O SR. MORAES ANDRADE - ... como creio na since
ridade das suas palavras, e como faço .iusti(ja a S. Ex., de 
modo a não permittir que se pense que jámais diria aquilio 
que não fosse o seu pensamento total e completo, acceito, 
Sr. Presidente, a explicacão que S. Ex. me deu e per;o a 
~s. Ex., a V. Ex:., Sr_ Presidente e á Casa. para consider:tr 
encerrado definitivamente o incidente. (M1tito bem; muit& 

. bem. Palmas. O orador é vivamente cumprim•.m.tado.) 

. O Sr. Mozart Lago- Peco a palavra pela ordem, Sr. Pre
.:SJdente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor 
Deputado Mozart Lago. 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, como 
V. Ex. ouviu, pelas declaracões do nobre eolll'ga ):;r. Acur
eio Torres, sou o autor da emenda n. 6. Foi muito u·.~ la
'ment.ar que V. Ex. não me tivesse ouvido na hor-a em que 
pedi a palavra, antes do illustre Deputado fluminer.se, por 
isso que, se tal houvesse ocorrido, esse quasi : t,~; tlentJ teria. 

:sido evitado. 
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Resolvendo a questão de ordem que -' formulei, Voss.a· 
Ex., mostrou immediatamente, de modo claro, não hayer 
mais necessidade da emenda em apreço.. · · · · 

Era o que desejava dizer, bastante satisfeito ,,om a in
. formação que V. Ex, teve a gentileza de Pt'~~t>lr-<l1C. E" 
·agora faço, 'Sr. Presidente, o que teria feito então; si a. pala-· 
· vra me houvesse sido dada em primeiro lagar: requerido a· 
· reiirada da emenda. 

O SR. PRESIDENTE- Está deferido o requerímentà. 
O SR. MOZART LAGO - Obrigado a V. Ex. (MÚito· 

·bem). 

Rejeitadas, successivamente as ePI•~nda~ numc
ros 7, 8, 9, 2a. parte da emenda r:. 16, 17, 18;, 
2a parte da emenda · n. 19, 22· e 27. 

É considerada prejudicada a em.~nda n. 28 •. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 30 

·Ao. arL 107 § 1°, aeere.SCente-se, in fine: "... ou de
_correntes· de resoluções approvadas em razão das '[Jropos
. tas referencias nos arts. f 7 letra a; 73 §§ f 0 e 20 83 l~Lra c e 
~ 105, :combinado com as letras c e d do art. 10-í da Consti;. · 
. tuiçãp da Republica" ~ 

: O resto como está . 
'Sâ.l~ das .Sessões~ 3. de Agosto de 1934. - Adolpho Ber-

gqmini. · 
•. 

o Sr. Moraes Andrade:_ Peço a palavra, Sr. Presidente. 

. .O 'Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar .a
'votacão, o Sr. · Deputado Moraes Andrade. 

·o s:r.·:Moraes Anarãde (Para encaminhar a votação) -
Sr: ·Presidente, a proposíto da emenda n. 30, é preciso dar~ 

. se .uma explicação ao plenario. 
De accordo ·com o. que disse, não ha muito, o nobre" 

·Deputado Sr. Adolpho · Bergamini, autor da emenda, houve 
erro. na red accão . 

A: reefr:encia não era a:o art. ·107, mas ao de n. i 70, dá·· 
primitivo projecto, actualmente n. 165, do substitutivo, <\. 

. Commissão; .entretanto, manteve o Darecer com que rejeitou· 
a emenda n. 30 e isso, uníca e exclusivamente, porque o ar
tigo 165, que a emenda procurou modificar, diz em seu pa-· 

·.ragrapho 2°: . 

"Na tercejra discussão não ·se admitÜrão emen
das· que tendam .a: augmentar a .qespesa, salvo, apenasr 
.Quando propuzerem o restabelecimento de . medida· 
consignada na proposta do Poder Executivo, ou consi
.gp.arem verba para despesas já determinadas em lei.,. 

• · Ó· nobre Deputado, SI". Adolpho Bergamini, pretende · 
sejam áccrescenladas a esse paragrapho, além das emendas
que consignarem verba para despesa já deterniinada em lei;. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 107 de 207 

i35 ·~ 

as que decorrerem de actos correspondentes aos artigos taes 
e taes, da Constituição Federal. . . 

Ora, Sr. Presidente, esses actos decorrentes dos artigo~ 
citados pela emenda dependerr., todos, de 1ei approvada pela 
·camara dos Deputados e sanccionada pelo Presidente da Re
publica. Já estão incluídos, portanto, na ultima parte do § 2° 
modificado. Não h a necessidade mais de referencia ex
pressa aos artigos de lei que a emenda procura consignar 
·nesta disposicão, pois taes artigos, ao se tornarem effecti
vos, já estarão comprebendidos na parte final do paragrapho 
a emendar. 

Nestas cond~cões, Sr. Presidente, se, quando forem vo
tadas essas leis, o orcamento já estiver approvado, haverá 
sempre o recurso dos creditas especiaes, unica maneira de 
remediar o mal, visto que não se pode voltar a discutir um 
orçamento já votado, nem consignar verba para despesa que 
'já não seja legal, segundo o preceito constitucional. 

Era a explicacão que precisava dar á Casa e ao nobre 
_collega, autor da emenda. (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida, são, successivamente, rejeitadas 
as emendas ns. 30 e 3i. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 33 

O art. 96 deve observar a recommendação contida no 
art. 27 da Constituição. A prorogação é uma deliberação. 
Diga-se, portanto, depois de "votar-se-á": - "por maioria 
de votos, presente, a metade e mais um". 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1934. - Adolpho Ber
gamini. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votacão. 

O Sr. Preside.nte - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Para encaminhar a. votação) 
Ouso insistir, Sr. Presidente, junto á nobre Commissiio 

Especial pela approvacão da emenda n. 33. 
Essa· emenda dá ensejo a interpretar-se o dispositivo 

constitucional que estabelece que nenhuma deliberacão da ca~ 
mara poderá ser tomada senão pela maioria absoluta de seus 
membros. 

E entendo que a prorogacão da sessão é uma delibera
r;ão da Garoara, e das mais importantes. Se os Srs. Deputados 
acham que as sessões devem ser prorogadas pela noite a den
tro. que o facam de maneira clara e expressa. cumprindo 
p Deputado o seu primeiro dever, que é o de comparecer ás 
sessões. Que todos estejam aqui com aquelles que examinam e 
estudam e debatem os problemas importantes da nacionali
dade; e, aqui estando com a minoria ou mesmo com alguns 
membros da maioria, a examinar projectos de relevancià, 
que se pronunciem de f6rma clara .e expressa no sentido de 
prorogar os trabalhos. 

Lembro-me, Sr. Presidente, de que, quando peleja vamos 
no sentido de eyitar que disposições prejudiciaes á collecti.:.. 
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vidade passassem rapida. celeremenle, em virtude da politic.a 
reaccionaria do Gatlete, foi feita a prorogação da sessão pe
riodicamente, pel:J. noite a dentt·o, e, alé as seis horas da 
manhã seguinte, ficou um pequeno grupo, a defender os 
princípios que norteavam a nossa acção. E, entretanto, Se
nhor Presidente, niio se podia dizer que fosse o pronuncia
mento da Camara. visto como e:;sas prorogacões eram vo
tadas pol' meia duzia de Deputados. 

A propria Mesa foi sacrificada com isso, porque, consti
tuída de numero reLativarnente limitado de Srs- Deputados, 
não poderia permanecer a noite inteira, e o revezamento se 
dava de tal modo que supplentes de Secriltarios presidiam 
durante largo lapso de tempo os trabalhos. infringindo-se, 
dess' arte, disposl~ão regimental que véda á Camara funccione, 
sem que sua Mesa esteja devidamente composta. 

Isso precisa acabar. Se houver um projecto de resolu
cão, uma medida qualquer que se torne neces~rio debater 
em prorogação, os Srs. Deputados que cumpram seu dever, 
permanecendo aqui á hora determinad'!:., afim de votar a pro
rogação, respeitando-se o principio constitucional que manda 
que todos nós deliberemos por mai_oria absoluta, 

E nenhuma resolução mais importante, Sr _ Presidente, 
em cerlos momentos da vida nacional, do que a prorogacão 
das Sessões da Camara dos Deputados. 

Não se trata, pois, de disposição que apenas diga res
peito aos nos~os trabalhos, mas medida que tem consequen
cias e reflexos sérios e graves na propr!a vida nacional. 
·(Jluito bem; muito bem) . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para "e:r";.caminhar a 
-votação, o Sr. Moraes Andrade. 

O Sr. Moraes Andrade (Para encaminhar a votação} -
~r, Presidente, a questão a que se refere a emenda n, ~~. 
do meu nobre collega, Sr _ Adolpho Bergamini, foi :arga
rn<:nte tratada pela Commissão Especial e o voto vencedor 
foi o da rejeicão da emenda, voto esse que ficou expresso 
no parecer que demos a respeito. Entretanto, Sr. Presi
{:lente. confesso -lealmente q~e os argum:mtns do meu nobre 
collega pelo Districto Federal, me demoveram do· meu pare
eer anterior, e, P.Ois .. que estou intimamente convencido ..• · 

O SR. A.DoLPHO BF..RG;\MJNI ~ E' muito nobre essa at
-tltude de V. Ex. 

O SR. MORAES ANDRADE - ... de que é, na reali
_l)ade, perigoso permittir-se a prorogação de uma sessão 
-legislativa, além das .horas das s8ssões orclinarias, estando 
..presente apenas a decima. part!! di1s St·s. Deputados, 

Afigura-se-me Sr. President~, a.d e mais, que a dis-posi
_ção do art. 96, QU(' o meu nobre cull~ga pretende ccrrigic, 
traz um perigo muito sério, para o futuro, qual seja o do 
pt·S~!ve! ,jlJ!gamento da inconstii'.l'3ionaPdto.de de uma reso
lução qualquer orcamentaria ou de emenda constitucional, 
~ue fosse tomada nessas condições pela Camara, ou seja, 
em proro~ação além das horas normaes do seu expediente, 
aprovada não estando presente a 1Ilaioria absoluta. dos Depu. 
Jados. (Muito bem; muito bem.) 
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. O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhr1r a 
·volação, o Sr. Fabio Sodré. 

. O .Bx. Fabio Sodre (Para encaminhar a votação) - Senhor 
Pr~sident.~. venho apenas reaffirmar as palavra~ do nobre 

-coHega de C.Ommissão relator Sr. Deputado Morac<:; Andrade, 
e relembrar á Garoara que a Commissão tevr: pr·azo ;nuito · 

·.curto para deliberar sobre as emendas. 

A these que impressionou a CommissãD, neste ca~o, fot 
·a de que a Camara, podendo iniciar suus sessões e trabalhar 
:tJ.penas com um decimo de Deputados, J)Odia tambem pro-
1'uga~ esses trabalhos com o mesmo numero. 

Isso parecia tão natural, tão ['egular, que a Commissão 
realmente não examinou com rnai·Jl" rigor o di!OfJOsitivo con
~titucioaai. 

A verdade, porém, é que o S:r. D8pnta'lo Adolpho Her-
,;ga.mini, chama a attencão para o art. 27, no qual se diz que 
as deliberacões, a não ser no caso expresso na Constituição 
(e esse não é expreaso}, serão tom.:Hl:ls pela maioria de v<'
tos, presente a metade mais um ,los sau~ membros. 

Nada mais expllcito, nada mais claro. 
Embora não possa, nu momento, tomar o voto dos de

mais membros da Çommissão, creio que s·~ ella pesasse, neste 
instante sobre tal dispositivo da Constituição, não poderia 
. ter ponto de vista diverso. 

O acto da Camara prorogando su&s 5essões constiluo 
uma deliberacão e uma vez tomada, não poderá funccionar a 

··C amara, senão com metade mais um de mtlrnhros. 
Acredito poder adeanlar que a Commis<>áo reform::-ria 

~eu parecer se estivesse toda presente, e e::~~aria de accordo 
. fosse approvadr~. a emenda. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, fal
. .t!lndo poucos minutos para terminar a. hora da Sessão, re
, queiro a V. Ex. consulte a Casa sobre se concede proro
gacão de 15 minutos, afim de que sejam ultimadas as vota

·:cões, (Muito bem.) 

· O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o reque
rimento, que aca!Ja de ser form1llado pelo Sr. Mozart Lago, 

-queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. Está prorogada a Sessão por 15 mi
:,nutos. 

Em seguida, é approvada a emenda n. 33. 

Votaçüo da seguinte 

EME:>IDA 

N. 35 
Art. 5.0 : 

Depois de "secreto" substitua-se o que está por "tres re
presentantes diplomados para presidente e 1° e 2° vice'!' 
~presidentes". 

Sala das Se;;sões, 4 de Agosto de .1 934. - lrc,nêo Joffilif. 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o Sr. Irenêo J offily. · 

O Sr. Irenêo l'offily (Paro. encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, fui o autor da emenda ora em votação. Tem 
ella parecer, a meu ver, interessante, pois diz: "... N_ã.o a 
foi (isto é, não foi approvada), mas _procurámos remed1ar a 
mal que ella visava ... 

Se a douta Commissão procurou remediar o mal que 
· uma emenda anteviu, não sei como poude essa Commissã<1 
dizer que a emenda devia ser repellida. 

O SR. FABio SonRÉ - A Cv!!!missão apresentou sub
·emenda. 

O SR. IRENtO JOFFILY- Foi sómente para esse re
paro que pedi a palavra. (Muito bem; muito bem . ) 

Art. 10. 
Redija-se: 

Em seguida, é rejeitada a emenda n. 35-:. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 37 

Se até o 5° dia das sessões preparatorias (o mais coma 
está) . 

Sala das Sessões, 4 de Agosto de i934. - ~r~n(Jo Joffil'IJ'. 

O Sr. Irenêo Joffily - Peço a palav•·a. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o Sr. Deputado Irenêo Joffily . 

O Sr. Irenêo Joffily (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, a emenda n. 37 é de minha. autoria. 

Causa-me cer ta estranheza, depois do par ecer que rtca
bei de ana.lysar, quanto á emenda anterior, ver aconselhada 
a r ejeição desta, que está toda incluída no substitutivo. 

Acredito - e não tenho motivo para admitt ir outra 
hypothese --· seja um lapso da Commh~;iio. Mas. depois d'e 
.:;e recusar :1. minha ~menda. cujo pare.ce~ a declarou I·azoa
vel, embora reprovando-a, dizer que a seguinte não tem ra
ziic. cie ser e por iss~ deve ser r:!i~'itada, c-ausa-me certo 
i'~l><\ro, deixa-me com·) perplexo, tant.1 mais que a Com
:m~s:'i o inclu:u toda a materia da emend:. no art. 37. (Muit'o 
~h 'tfl . ) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, · para encaminhar a 
votacão, o Sr . Moraes Andrade. 

O Sr. Moraes Andrade (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, a Commissão manifestou seu ponto de vist8' 
de modo mui to claro. Disse o seguinte: 

"Pareceu-nos desnecessario, ante os demaís art:i'
~os do projecto regimental ... ~ 

O SR . IR.E't'EO JoFFtLY - Permitta-me V. Ex.. : a minha: 
'éméilda foi toda l.ncltiida no Substitutivo. Sendo assim, o. 
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parecer não poderia ser redigido do modo· por que o for. 
·Acreditava que tivesse havido um lapso; entretando, desde· 
que V. Ex:. insiste, porque vem defender o parecer, sou~. 
obrigado a dizer que mereceu pouca attenção a emenda de' 
um dos membros desta Casa. 

O SR. MORAES ANDRADE- Absolutamente. Trata-se 
apenas de questão de forma. O nO'bre Deputado e meu pre-
zado amigo, Sr. Ireneo Joffily entende que houve expressão 
menos feliz da Commissão e que esta devera declarar que 
acceitava a emenda que S. Ex. subscreveu. O que disse a::. 
Commissão, em seu parecer, foi que a emenda era desne
cessaria, porque o ·que eUa procurava determinar já constava~ 
do projecto anterior. 

O SR. !RENEO JoFFILY - Absolutamente, não estava em·. 
nenhuma parte do projecto o que se contém na emenda. 

O SR. MORAES ANDRADE- Informo a V. Ex., 81'. 
Presidente, que o parecer da Commissão é considerando pre"' 
judicacta a emenda. (Muito bem.) 

Em seguida, é rejeitada a emenda n. 37. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 39 

- Accrescentem-se, entre as palavras "legal", e •·para "";. 
as seguintes: 

"e parecer, mesmo verbal, da Commissão respectiva". 
Sala das Sessões, 4 de Agosto de 193L - Acu1·cio T(:rres.-

0 Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o Sr. Adolpbo Bergamini. 

O Sr. Adolpho ::Bergamíni (Pw:a encaminhar a votação)· 
- Sr. Presidente, esta emenda é da autoria do nosso pre
zado collega, Sr. Deputado Acu:rcio Torres e parece-•ne' 
que deve ser acceita. Refere-se ella ·aos· casos de urgencia. 
A urgencía prescinde da mór parte das f-ormalidad_es regi
·mentaes; mas o illustre Deputado fluriün(msé manda seja 
·respeitada a exigencia do parecer, ·comquanto verbal, para . 
que o plenario não seja surpreendido: com uma proposição 
trazida· ao seu conhecimento por via de requerimento de Ul'- · 
gencia, sem que tenha sido publicado, sem que se lhe co
nheçam os termos e serp .que, o membro da Com-missão ad-
duza esclarecimentos no _plenario. Assim, procurando con-
ciliar o objectivo da urgencia com as necessidades do plena-· 
rio, o nobre Deputado fluminense quer que ao menos a·. 
formalidade do parecer, mesmo verbal, occorra em plenario,. 
na bypothese de urgencia. ·(Muito bem.) . . 

O Sr. Presidente· - Tem a palavra o Sr. Moraes An
drade, para encaminhar a vota cão. 

o Sr. Moraes Andrade (Para -encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, o parecer da Commissão está muito claro. 

·Com a emenda 39 não conseguimos identificar a disposição• 
visada. Por isso, deixamos de dar parecer. Entretanto, h a". 
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•-pouco, o nobre Deputado, Sr. Acurcio Torres, observou-nos 
.(lue a sua emenda. se referia ao art. 112 do actual substitu
tico, em votação. 

Or'a, Sr. Presidente, parece-me que o accrescimo pro
posto pela emenda 39 não prejudi<~a, absolutamente, a boa 
intelligencia. do art. 11.2, de modo que não tenho duvida em 
~dizer que o parecer é favoravel á approvacâo da emenda. 

(Muito bem.) 
Em seguida, é approvada a referida emen

da n. 39. 

Rejeitada a emenda n. 40. 

O Sr. Presidente - Sendo materia da maior urgencia, o 
·nosso Regimento Interno, annuncio aos Srs. Deputados que 
dentro de cinco minutos terei prompta. a redacçã.o final. 
(Pausa.) · 

Tenho sobre a mesa a redacção final do projecto de 
;resolução n. i-B, de 1934, a qual vou submetter a votos. 

~. sem ooservações, approvada a seguint~> 

REDACCÃO 

PROJECTO DE RESOLUCÁO 

N. 1-B, de 1934 

;Redacção fina~ de Projecto de Resolução nL .1-A, de 1934, 
que organiza o Regimento Interno da Camara dos 
Deputados. 

TITULO l 

Da Constituição da Camara 

DAS SESSÕL::" I•REI•Mt.-\TOIUAS 

·Art. i.O Os diplomadoE á Camara dos Deputados ;:e 
-reunirão cinro dias antes da data da inauguração soleno(>, á>-

14 horas. no respectivo ~dificio, afim de. sob a direccão uo 
Presidente do Tribunal Superior rle .Justi(!a Eleitoral. rt>all

·.urem sessões preparatorias. 
Art. 2.0 Declarada abe1·ta a ::~~são. serão. os diplomado~ 

-presentes· eonvídados a entregar os feus diplomas. 
Art. a.o Terminada a entrego dos diplomas. o Pl·esiden-

le dará por finda a prime1ra sessão. e, auxitiado pelo Se
. cretario da Presidencia da. Camara e ouü·os íunccionar~os da 
··Secretaria Que julgar necl'RSGJ'io:>. organizará um:l li:::~a dos 
_pOrtadores de diplomas e uma outra dos supplentes dos di
·plomados. 

Art. 4.o As listas acima referidas dev·~r~o ficar orga
nizadas dentro do prazo de 24 horas e serão lidas em scs;;iio 
·para conhecimento dos interessados e immcdi.aln publ icacãe~ 
~no orgão offi~ial da CamaL·a. 
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~Art. 5.? !\o mesmo dia em que fOor- feita a citada publi
cacao, os diplomados presentes, de!!de que constituam a• 
maioria absoluta dos representantes, elegerão, ainda sob a 
PresJdencia do Juiz a que se refere o art. fO desle Regi
mento, por escrutinio secreto, um dentre elles, para Pre- . 
si dente. 

Art. 6.0 A apuracão dessa elei~:ão será, pessoalmente· 
ícila pelo Juiz PresidenlG das sessões preparatorias,. sendo 
declarado eleito o que tiver obtido a maioria absoluta d05·· 
suffragios. 

Paragrapho unioo. Se nenhum dos votados obtiver 
maioria absoluta dos votos dos presentes, proceder-se-á a. 
um segundo escrutínio, em que só poderão ser suffragados 
os dois nomes que tiverem sido mais votados no primeiro· 
escrutinio; se houver, nesse primeiro escratinto. ma rs ffe 
dois suffragãdos com Yotacão igual, os dais mais idosos A que
devem entrar no segundo escrutínio. Em eascr de empate, 
nesse segundo escrutini<~, declarar-se-á eleito o menos idoso. 

Art. 1.o Depois de fazer a p.roelamacão do Pt·e::;id~nt<l· 
eleito, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatoda3· 
dará por finda sua incum.bencia e a sessão. 

Art. 8.0 A sP.ssão preparatoria segumtf será presidida. 
pelo Presidente E:!eito, o qual convidarâ para Secretario~· 
pro.visoriOs quatro D()_putados? realizando-se neste mesml)· 
dià. ~sde que esteja prPs.~n!e fi mainria ahsoTuta dos mem
bros da Camara, a eleic;:ão de rlois '\"ice-Presidentes. quafro· 
Secretarias e outros tantos supplentes. 

Art. 9.0 Esta eleição será feita por esCt'Ulinio secreto e· 
em tres cedulas, sendo uma para o i 0 e o 20 Vice-Presi:.. 
d~ntf's, a s-egunda para i 0 e 20 Sec-retarias e· a ultima para· 
30 e 40 Seere-tarios. SeL'âo c&nsiderados eleitos os. que ob-
threrem maioria. ab1!0lu:ta de votos presentes.. Na falta de· 
maioria absoluta, ou em caso de empate de mais. de dois 
nomes, proceder-se-â na fórma do disposto no art. s•. pa--
ragrapho uniro. · 
· Paragrap'l'lO: un.feo. O immediato em. votos na eleição de 

cada Secrefario será considerado, na mesma ordem, suppiente. 
Art. iO. Se não houver numero legal para as eleições

de que tratam os artigo~ anleF'iores-. serão ellas adiadas para·. 
depois da Inaugura cão da Camar!;l,. Verificada a impossibili
dade da elei~ão, ou não ertando 1)t"esente o eleito, o Juiz" 
P1·esirlente na primeira sessão. após a publicacão, da lista dos 
diplomados. passará a presi'den.cia ao Depntado mais. i.do!!'o, 
que com-ictad q:tl:altro outros: para See11etarios Pt"ovisot:io~. 

Paragrapbo nnieo. Nesta hy!l()thes<e, nas se~sôes !e
guintes á da inauguração. servirá a Mesa Pro~90f'ta at~ 

· QU:e seja el.eita a Mesa ddiniliva. 
Art. 11. ~a ultima sessão prepa'r'a!al'ia sel'á presta'.W · 

c comprom1sso. O Pl'esidente~ de pé~ no que será acompa- · 
nhado por lodos os pre$enfes. pi'crferir:t a segu?nte aft"if'ma- · 
r;ão-~ .. Pr-ômetta guarda!" a Constituiçã-o F'ederaf. descmpE'
nhar fiel e feahnente· o manda:.to- que me fo-i ~onfiatfo. e sus-· 
tentar a união, a integridade e a índepender~ei-a do ·Brasír'. 
. ~. í.O Em ·seguida será feita~ );leTo ! 0 Secretari~, a c_ha-

mada de cada um ct·os representantes, a começar- p-etas V1ee-- · 
Presidentes e outros. membros da Mesa.. e cada um. á. pro
porção que fõr sendo proferid9 a seu nome. respOTrde.rá -
-Assim o prometto". 
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§ 2.• O Deputado, que comparecer para tomar po~sl! 
.. õepois· desse dia,- será conduzido ao recinto pelo a• e pelo 4• 
:·Sooretarios, e prestará em voz alta, perante o Presidente, em 
sessão, O compromisSO !lCliDI! exarao o. 
· · :Art. 12 .· A sessão con3uncta de inaugur·ação da Camat·a 

dM flt'pa tados e do Senado Federal :>el·á realizada no ·dia ~ 
cté Maio, no Paiacio Tiradentes com a presenca de qualquer 

. numero de DeputadQS e Senadores, sob a direccã.o da Mesa 
-~o Senado. 

CAPITULO 11 

.OA MESA 

Art. 13. A' Mesa da Camara dos Deputados compete 
a direccão de todos os seus trabalhos. 

·. § 1.0 A Mesa compõe-se de um Presidente e de ... quatro : 
·Secretaries. · · s 2.0 Para supprir :a falta. do Presidente e dos Secre
tarias. baverá respectivamente dois Vice-Presidentes e quatro 

· Supplentes de Secrelarios. · · · ' 
~ 3.0 O Presid~ute c;:mvidat·á qualquer Deputado· ·pua 

·-subslituir os Secretarias. nr. ~aita accidental dos -respectivos 
-Supplentes. 

Art. H. A Mes3, e1eita ao inicio de cada sessão legis-' 
lativa, servirá lambem nas · sessões extraordinarias e em 

·todas as proro~ões. 
Paragrapho umco. Ás fun~cões dos membros da '111esa 

·da Camara · dps · 'Deput~dos sóinente cessarãa:- · ·: '· 

· a} · ao :find;1r a legislatura, coni a constituição da que 
. d'êvê presidir ás · sessões prepa-rntorias da seguinte. 

· . . b) nos -demais anti os da ' legislatura, com a eleição da 
·riová Mesa,- · -· ··: · ·' · · ,. ·. ·: · · · -' · ·. ·· .. 

Art. .:15·. Os. ~embros .'·da Mesa, bem como . os Vice
·Presidel}le,s e . os .Su,pplentes .~e ~ecr.et.ari~s,_ .não pqqerão _fa
z~z: _parte. de qualquer Commlssao, . permanente, ou espectal, 

:a não ~er a Executiva. · · · 

-. 

SECÇXO 1 

Do Presidente 

I. 

" Art-. i6. O Presidente é o orgão da Camara, quando ella
-bouver ·de -se enunci!lr collectivàmente, o regulador dos sem 
-trabalhos, e o f-i~al . da sua -~rcWm, tudo na . eonfoJ:mi(lade 
deste Regimento. . . 

Art. i 7. São attribuições do Presidente, além de outras 
-conferidas neste Regimento: 

· .. -. · i· •. _presidir as se~õei - da: .camara; · 
_ .... , 2a, abrir -e encerrar as sessões ás boras competentes, 

-nellas -manter .-a- ordem- e fazer observar· a Constituição, as 
leis . ela ·Repu}?lica, ~- este ·RegiiJlento; · . . ·. . . 

,. , sa. fazer ler as -actas pelo- 2° Secretario,. submettel-as á 
· d_í~c~ssão e ao voto .. da ·cll1Jlara. e ass_ig'naJ.:.as 'depois de ' ap-. 
:P.rovadàs; · . . .. · .· __ . . . , . . . . . . · . ·., ·, . .. : . . . ., 

4~, -fazer lêr o . expe.dtente pelo. f.O Secretarto; · · 
.sa, dar· posse aos Deputados; · · .; . _ . 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 07/1012015 15 39- Pâgina 115 de 3:17 

- .. U3:-

6a, conceder a palavra· aos I?eputados, na ordem da ín
.scripção, aos que a solic1tarem verbalmente nos termos do 
Regimento. e negal-a aos Que a pedirem sem direito; 

7a, convidar o orador a declarar previamente, se vat:l 
!alar a· !avor, ou contra a proposição em discussão. 

·s·, · interromper o orador que se desviar da quesLl.\o, . 
falar contra o vencido, faltar á consideração á Camara, á.o 
Senado,.ou a algum dos seus membros, e em geral aos repre
sentantes do poder publico, adverL.indo-o, chamando-o â 
ordem, e ret~1·ando-lhe a palavra se não fõr obedecido; 

. ga,. chamar a attenção do orador, ao terminar a hora do 
expedienie e da ordem do dia, OU ao se esgotar o ten1p0 
.em que tem direito de occupai' a tribuna; 

toa, annunciar a ordem do dia e o numero de Depu-
tados presentes; · 

ua, submetter á discussão e á votação a materia ~ isso 
-destinada; · · 

12e., estabelecer o ponto da questão sobre Que devam 
ser feitas as v·atações; 

13a, annunciar ó resuitado das votações; 
1~a, concéder a palàvra para explicação pessoal, sem 

prejuízo da ordem do dia; 
15a, communicar á Camara o recebimento · de mensa

gens e outras corre;;pondencias do Governo, e fazel-as ler 
pelo 1° Secretariô; · · 
. t6a, nomear, por autorização da Camara, Commissões 

especiàes, mixtas, e externas ; . 
. 178 , designar substitutos para os membros das Com

~r.'issões, em s.ua:; vagas ou em seus impedimentos, · exce-
ptuada a Com missão Executiva; · · · 
·' ·rsa, promover a publicação das· debates e de todos os 

trabalhos e · actos da Camara; 
. 19a, não permittir a publicação de expressões e con-

ceitos vedados Pelo Regi~ento; . . · 
. . . 2oa, organizar e designar a· ordem do dia seguinte; 

.: · 2'1", in:for~ar aCamara ~bre quahtuer ponto de ordem. 
ou de ·pratica pl).rla!JleMar~ . .. · · 

... 228 , so.spender a sessão, deixando· a cadeira· da Presi
dencia, quando não · puder· manter a ordem, ou as circum-
fitancia:; o exigirem_; . · 
· · 23a, levantar a :;essão; 
, 24~. assignar todas. a;. xesoluções da Camara; .' . 
; 25a, as;;ignar a coi'respondencia . destinada ao Presidente 
da ·Republica. ao Senado, á COrte Suprema, e ás assembléas · 
estrangeiras; . . - . · · · 

.. •. 26~ .. coyvor.a.r. ~l(s;;õe;s :enraol'di~arias; . . 
·· • ·279.-,· pr"'sidii' ás reuniões da Commissão Executiva, to

mar parte? na~ suas discussões e deliberações, com di reito 
a voto. e assignar QS resP.ectivos pareceres; . . 

2sa., sub!'tituir, nos termos da Constituição, o Presidente 
Qa:<Rf:lpuj:llic.a :- : . ,, . .. . :: . . :.. · · . . . , 

29a, resolvei· todas as questoes de ordem que occorrerem 
du~nte as. aessões. · ··· · ···· · 
· Art. 18. O Presidente da Camar:~ .não PQderá, senão na . 

qualidade de mt:lmbro •.da .. eommissão ' Executiva, ·. offere-· 
cer proJe~tos,- ··JÍndicações,· ·ou requerimentos, nem votar;,; ex
cepto· .nos casos de empale, ou nos escr1,1tinios secretos ~ 

Paragrá'Pfro . unioo.' Para tomar parte em qualquer diS'· 
C/olSSão.c. o Presidente . detx.a.vá a . cadeira, interinamente. ao 
Sf\U . substituto, emquanto ~. tratar . dó obje·cto . que se pro-
puzer discutir. · ·· · ·., . , . 
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SECÇ.40 Il 

Do$ 'l,'ice~Presidenle&' 

Art. 19. Sempre que o Presidente nãe> ~ a~u no t&-< 
cinto, á hora regimentnl do inicio dos· trabalhos, o 1° Vice-
.Prestdente, e em sua falta o 20, substituil-o-á n.o desem--=· 
penha chlS' saas funccêlés, cedendo-lhe o Jogar logo que t.ôr
presente-. 

Paragrapho oruco. Quando o Presidente tiver neces
~idade de deixar a cadeira, proceder--se-á da mesma fórma.-

SECÇl.O Ill 

Do$ Secretat'itn 

Art. 20. São atrdbuições do f 0 Secretario:-

t•, fazer a cbamada, .nos casos t>revtstos neste Regi-
mento; 

2•. lêr à Camara a integra de· tOdos os O'!ticfos Cfo Go-
verno. do Senado, e dos Juizes ou tribunaes. e, em summario,. 
qualquer outro papel que deva ser Jldo em Sl!Sslo: 

3•, ~spacba.r toda a materia do expedieafe: 
4a, :-eceber e fazer tooa a eorrespondencfa Gfficial da-. 

Camara; 
. sa, receber, igualmente, todas as represenfa~es, con

vites, petições, e memoriaes dirigidos á. Camara~ 
ea, fazer recolher e guardar em boa ordem todas as

l)ropos.icões. pnra apresentai-as oppd'rtunamenté~ 
o;a assir;nar. depois do Presidente. a& resoluc6es da. Ca* 

mara: 
~, eontar os Deputados, em vedficacão 4e vO'tllefo.~ 
!J&, dirigir e inspeccionar os trabalhos da Secretaria, . 

fazer observar o seu Regulamento. interpretar-o e pre-
eneller suas lacunas, e fiscalizar as suas desDesas;. 

soa. pJ:>ovidenciar para que sejam entregues aos- Dtpu
tados, á med'ida que forem chegando á C'amara. os avnfS'O!'· 
impressos l'elativos â materia designada. na vespera, para a
ordem do d-ia; 

H 3 , tomar cota das díscussõ~ e votações d!l C:unara
em tedos as papeis. sujeiíos. á sua guarda, autlientlcanlto-o&: 
com a sua assignatura; 

12a. distribuir papeis ás Commissões: 
taa, appOtr e~nt.a.s aos proJectos recebidos do Senado ou. 

oo Presideate da Repuhl:ica sem enas. 

Art.. 21.. Ao ~ Sec:re~ario. c::omptte~ 

f&. fiscalizar a redacção_ das actas e proeeder 4 s\1a'. 
leitura; · 

2a, assignar, depois do ~o Secretario; totfll!' s aéúnf- • 
resot~ões da C'ama'l"ll·; 

aa., ese-rever a: act~ ~ s:essiles- zeeretas.;: 
· · ~; eonta:r os Deputaão!J, em wrif.fc:J~ de! vota(ãGI; 

51k, aUXTlíar & fO Secrt'!!ario tt fazer a: coi.'Tespon'demiac 
ofNciat ctl· camara. MS tetm()s deite ~ .. 

.Art. 22·. a ao e o -40 SeerefuriOS' r~~el'!o~ ' porta tf5. 
sala das ~~ssões. OS' De-put:rdO'S' que afncm ~~ lr.!jam pres€JI-. 
do compromisso, }Jara que o façam. · : 
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Paragrapho unico. Compete-lhes auxiliar o t• e o 2D Se
cretarias na verificacão de votacões. 

Art. 23. Os Secretarias e os seus Supplentes substituir
se-ão conforme sua numeração ordinal e, nesta mesma ordem, 
substituirão o Presidente. na falta dos Vice-Presidentes, 

CAPITULO ill 

DAS COMMISSÕES 

Art. 24.. A Camara dos Deputados iniciará seus tra
balhos, em cada sessão legislativa ordinaria, organizand~ 
suas Commissões. 

Paragrapho uni co. As Ccmmissões serão: 

a) l)ermanentes. as que subsistirem através das legisla
turas; 

b) temperarias. as que se extinguirem com a terminaçã~ 
da legislatura, ou Jogo que hajam preenchido o fim a qu~ 
se destinavam. 

Art. 25. As Commissões permanentes são treze: 

1a. Executiva; 
2a. Agricultura, Industria e Commercio: 
3a.. Constituicão e Justica; 
4a, Diplomacia e Tratados; 
5a, Educação e Cultura; 
ea, Finanças ; 
7a Legi slacão Social: sa: Obras Publicas. Transportes e Communicações; · 
ga., Orçamento; 
~oa, Redacoão; 
11a. Saude Publica; 
12a. Segurança Nacional; 
i3a. Tornada de Conta~. 
Paragrapho unico. As Commissnes permanentes serão 

constituídas de onze membros cada uma t:~alvo a Executiva 
que será constituida pela Mesa, e a de Redaccão que terá 
sómente cinco membros. 

Art. 26. As Commissões permanentes exercem suas 
funccões durante toda a sessão legislativa ordinaria, ou ex
traoràinaria, e, nas prorogacões, até nova eleicão. 

Art. 27. As Commissões temperarias são internas, ex
ternas e mixLas. 

§ 1.0 As Commissões internas são as que se destinam 
ao estudo de determinado assumpto sujeito á deliberação da 
Camara e dividem-se em Conomissões de inquerito, espe-
ci aes, e geral.. · · · 

§ 2.• As Commtsaões externas são as constituidas para 
participar dos actos em que a Camara dos Deputados haja 
de se representar. 

§ 3.0 As Commissões mixt~s são as constituídas de 
Deputados e Senado:res. 

Art. 28. As Commissões eSI>eciaes e as de inqueritO' 
serão eonstituidas por determinacão · da Camara. pa~ o~ 

C. D. - VOLtil'dB II i0 
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êasos em que se tornarem necessarias, segundo o disposw 
nos artigos seguintes. · 

Paragrapho . unico. O requerimento para a constituição 
de uma Commissão especial, ou de inquerito, será escripto e 
indicará, desde logo, o assumpto de que a mesma haja de 
tratar, bem como o numero de membros que a deverão 
compor. 

Art. 29. A audiencia de uma commissão especial dis
pensará a das Commissões permanentes, salvo determinação 
em contrario da maioria da Assembléa. 
. Art. 30. A Camara poderá constituir-se em commissão 
.geral, para o estudo de qualquer assumptu, ou outro fim 
determinado, desde que a sua maioria o resolva, a requeri-
mento escripto de qualquer Deputado. · 

Paragrapbo unico. O r equerimento para a constituição 
.da Camara em commissão ge~al deverá, desde wgo, indicar 
o objeclo, o dia e a hora da reunião. 

Art. 31. .As Commissões externas serão constituídas pela 
mesma f6rma das e.speciaes, por determinação da Camara, 
a requerimento verbal de qualquer Dept:tadu .. 

.A,rl. 32. As Commissões mixtas ser1o, tamb~m. consti
tuidas pela · mesma fórma das especiaes, par ·determinacão 
<la Camara, mediante pt'é\'io entendimento. com o .Senado, a 
r equerimento escripto de qualquer l>epntado. 

Art. 33. As Commissões temporari!l$ curarão: 

a) as de ínquerito, até a conclusão dos ·respectivos tra
balhos; 

b ) -as especiaes, a geral, as e:rternas, e as mixtas, o 
tempo, dentro da legislatura, oecessario ao exercicio das 
funcções para que foram constit~ida.s. .. . . . , . -. 

Art. 34. As com::nis5ões permanentes, as de inquerito, e 
as especiaes serão constituídas · propo.reionalmente âs cor
rentes de opinião representadas na Camara. 

§ 1.o As Commissões externas ·serão t!Omeadas pelo· Pre
·sidente, por iniciativa prcpria ou a requerimento de qual
iQuer Deputado, depois de aprovado pela Camara. 

§ 2.0 Os representantes da Camaro. nas Commtssüe~ rr.!~
.tas serão . proporcionaes ás corrente~ de opinião, eleitas u•l 
de li:vre nomeação do Presidente, ·conforme a natureza d!l$ 
!unccões que: tenham da àcsempenhar. . . .. . . . ' 

. Art. 35. Na sessão seguinte á da eleição da Mesa, poderão 
os Députados, conjuncta ou separadamente,· indicar, por es:
cripto devidamente assignado, ~m nome pará cada eommis
São permanente. considerando-se escolhidvs os· qué ontivereru 
üm onze:-avos do numero total de mei:nbros ·da Camara', des.:. 
prezada a fraccão; excepto quanto ·á ·commissão de Red9.cr;ão, 
para que será necessario um quinto, desprezada · a Ira:ccão: 

! · § f.• A"" · indicação ·poderá ser apoiàda. pelos praprios 
tDeput.ados . que. não compai·ecerem á se.s:;.9.o, desde que as
eignem a declaração de outro Deputado que haja compare-
-cido.- · : · · · · · . , ·· .. · . , 

. § ·2.0 Não se""eomputarão as· ind(caç~ Je~tas -em d!Jpli7' 
;CAta . por ';!lll ~esm9. Pf:PU,f.lldo_. . . . , . . 
. . · · .· Art. ,36. ·Verificado .-pela .Mesa . o numero ctos. Deputados 
escolliidos . mediante itidicacao; . proc~~e!.;f:~~~1,- ~!i.(' s_~~.sões 
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~eguintes, á eleição, por voto secreto e escrutinio de lista, 
-dos que devam completar as commissões permanentes. · 

§ f.° Fara. a eleição, as Commissões serão classifieadas 
em dois grupos. O primeiro será formado pelas de Constitui
-ção e Justiça, Agricultura, Industria e Commei'cio, Diploma
cia e Tratados, Educacão e Cultura, Segurança Nacional e 

{)bras Publicas, 'Ilransportes e Communíeações. O segundo, 
J:elas de Finanças, Orçamento, Legisla~;ão Social, Saude Pu-
1llíca, Tomada de Contas e Reãacção. 

§ 2.0 Não se computa~:ão votos accumulados numa mes
ma cedula. 

Art. 37. Quando se realizar simultaneamente mais de 
uma eleição, haverá junto á mesa outras tantas urnas, devi
damente rotuladas, com a indic~ão cla·ra de cada uma da.s 
eleições a se proceder. 

Art. 3-8. Proceder-se-á á eleição com :s ~bamada dos 
Deputados, por Estado, de norte a sul, incluido o Distrícto 
Pederal, e, a seguir, ·a dos Deputados do TeiTitorio do Acre e 
dos Circulas prof.issionaes. 

§ 1.0 Terminada a votação, serão as cealulas retiradas 
·da urna. contadas, e lidas pelo Presidente. 

§ 2.o Os secretaries procederão aos respectivos assenta
mentos, proclamando em voz alta, á medida que se fór v~ri
ficando, o resultado da apuracão. 

§ 3.0 Não serão apuradas as cedulas refe.rentes a uma. 
eleicão que se encontrarem em urna;; destinadas a outra. 

§ 4.0 Quando uma cedula contiver numero de votos 
maior de que o determinado pelo Regimento, só serão apura
dos os primeiros até c:ompletar o limite regimental. 

· § 5.0 Terminada a apuracão, o to SecreLario redigira 
'"boletim com o resultado final, collocando os valados na 
--ordem decrescente dos su:ffragios. 

§ s.o O Presidente procederá á leitura do boletim da 
apura~ão final e proclamará os eleitGs. 

SECÇI.O l 

Da reunião das Commtssôes 

Art. 39 As Commissões permanentes, ou espedaes, reu
nir·-se-ão. ordinariamente. no edificlo da Camal'a, todas as 
-semanas. em dias ·prefixad(}S. 

§ 1.0 O Diario do Poder LegislatitJo publicará, quotidia
i'lamenle, a relatüo das Commissões, com a designacão do 
local e da hora em que se re:~lizam suai;' reuniões. · · 

§ 2.o Quando n Garoara dos -Deputadas estiver funccio
-nando, as Commissões da Camara eftectuarão suas reuniões 
n·os dias marcados, preparando todos· os papeis que estejam 
dependendo de seu estuC:o e enviande-os ao 1° Secretario 

rpara a publicação no Diario do Poder Legislati?J!). 

· Art. 40. ·As reuniões e-xtraordinarias das Commissões 
·terão logar por convocação dos respectivos presidentes, . ex
·-of{icio, ou a requerimento de ·qualquer dos seus membros. 

Paragrapho unico. Qualquer convocacão de Commissões 
será annunciada pelo 'Diario do Poder Le(lislativo, com vin

-te e quatro horas de ,a:ntecedenei.a, designacão do seu Local, 
~hora e objecto .. 
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· · Ar.t. ·44. :As :reuniões ·ordinaria:;, ou atr.aordinar:ias, ·das· 
Cornmissões durarão .o i\e~po nec.essario . aos .seus · f:ins, •;to 

juizo -do .presidente., que .as poderá .interromper quando jul-
gar cónveniente. · · · ·· 

Paragra-p_b.o -unico. As -Commissões não sê deverão reunir 
llO momento das votacões em plenario, e, quando anterior
mente .reunidas • . deverão suspender os ·trabalhos emquanto• 
durar aquelle acto, para delle participarem os seus membros: 

Art. 42. As rt>uniões das Commissões poderão ser publi
cu·s. quando assim estas deliberarem. 

§ f.0 Serão sempre secretas as reuniões das Commissõe&-
para deliberar sobre:: 

4) -declaração de guerrn, .ou aooôrdo sobre a paz.; 
b) tratados, ou convenções, com as nacões estrangeiras; 
c) concessão, ou negação de passagem de forças estran

geiras ·pelo territorio nacional para operações militares. 
§ 2.o Nas :reuniões .secretas ser:viré. como Secretario da

Commissão, por designação do Presidente, um de seos 
membros. 

§ s:o s~ os Deputaaos e os Ministros de Estaào, ct:ando· 
convidados, poderão assistir .ás reunHies seer.etas. 

SECÇ'l.O 11 

D€U attrib,tiiçl1ea das Commiss'õea 
-

Art. 43. 'As ·eommissões ·permanentes têm _por fim .'PríD-
-cipal estudar 'todos os assumptos sU:bmettidos .ao seu exattle· 
e que lhes 'forem enviados ·-pela ·Mesa, :e manifestar ;a ao& 
opinião sobre elles. 

Art. 44 • . A ·Commissão Eueutiva :compete, :.além de ou
tras disposições regimentaes~ 

a) tomar todas as providencias neeessarias á regoollari
dade dos trabalhos legislativos; 

b) dirigir todos os serviços ·da Camara, durante as ses
sões legislativas e nos seus interregnos; 

c) prover a policia lntern~ da ·eamara; 
d) propOr á Camara a creação dos lagares necessarioe

ao serviço de sua Secretaria e a nomeaçá(J dos iunccionarios· 
desta; 

e) promover os funccionarios ·da seo~etaria. nas vaga:t 
occor.rentes; 

1) nomear o pessoal subalterno .neeessario ao ser·•.ico :da
Camara ; 

.a> assignar :os titulas de nomea.cão dos ,funccionarios· 
da ·Camalla; 

'k) conceder licença, com -ou ·sem vencimentos . . aos fm~-· 
.eeionarios -da Camata. 

ArL ~5. 'Ne!i'buma -prop'Osição, ·modi!i!!ando •os ser.vi~,;,os
da Secretaria da CamaiPa dos ~pu~dos, ,cu as condições de

.s:eu ,pel'ISO<.l, -ainda ·mesmo que tseja apresentada ·crm10 !em~a 
a_,proj.ecto· de ,lei .orcamenf.aol'ia, , poder-á ser ·submettida ,á del-i
beração sem ,par.ecer .da .CommiSSão Executiva .. 

:Art. 46 • . \\\.' ·-Clmun~ãt~ de Agr.iealhlir.a, Industr.ia ;e Gom
:~-rcw <OOtilpete :mani!e~t.ar·se ;sobre · todos ·m ~ssumptos ~--
lati vos á economia nacional. · 
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Art. 47'. 11' Commissão· d~ Con"Stituieão e- Justiça· com
;pet~- manifestar~se sobre todos os assumptos quanto· ao· seu 
:aspecto jurídico, legal ou constitucional. 

Art. 48. A' Commissâo de Diplomacia e Tratados com-
pete manifestar-se sobre· todOs os· actos internacionaes de 

.que a Nacão houver participado, ou de participar. e sobre a 
organização do Ministerio das Relações· Ext~riores. 
. Art. 49. A.~ Commissão. de Orçamento compete emittir 
;parecer sobre a proposta de Orçamento remettida pelo Pre
·Sidente da Republica ou, na sua fallll. organizar o projecto 
de lei orcamentaria, sobre a. base da anterior,. assistindo o 

oplenario. em 'todas as pbases da elaboração orçamentaría. 
Art. 50. A: Commissão de Finaucas compete manifestar-

se sobre todas as proposições que alterem a despesa e a re
-ceita publicas, acarretem responsabilidades para o Thesouro 
;Federal', ou se refiram ao systema monetarío e ao regime 
.ele bancos. 

Art. 51. A' Commissão de EdQcacão e Cultura compete 
.opinar sobre todos as assumptos relativos á educação e 
instruc~ão publica. ou particular, e a tudo que disser =es
opeito ao desenvolvimento cultural e artístico. 

Art. 52; A' Commíssão de Segurança !'Jacional compete 
:manUestar-se sobre as propostas· do Poder- Executivo de 
fixação das forcas armadas, e sobre todos os· assumptos que 
interessem á defesa do Paiz. 

Art. 53. A' Commissão de Obras Publicas, Transportes e 
.Communicacões compete o estudo de todas as questões re
·Iativas ás· obras publicns: e á concessão a· particulares· de 
. .cpnstrucção,. uso e gozo das mesmas; vias de t:ransportes 
e. conununicacões. cprreios e telegraphos. · 

Art. 54. A' Commissão de Legislação Sooial compete 
.opinar sobre todos. os assumptos- attinentes á organização do 
trabalho, relações entre este e o capital~. e ass'istencia pru·a 
.os trabalhadores . 

Art. 55. A redacção final, dos projec.tos approvados pela 
.camara em ultimo turno regimental, compete li Commissiio 
.de Redaccão, sal:vo o disposto nos §§ seguintes: 

§ 1:o- Compete á Commi'ssão Executiva a redacção finaL 
.dos: pr.ojeotos de resolução da: Qamara dos Deputados. 

§. 2.0 Os projectos de . leis or!<9omo:'\ntarias serão redigido~ 
,pP.la Commissão de Orçamento. 

§ .s.o A' Commissão de Segurança Nacional. caber.á a re-
-dacção final dos- projectos de fixação de for<:as. 

§ 4.0 A redacão para a. aa discussão de projecto emen~ 
-dado em 28 será feita pela Commissã.o que· o houve~ · apre
·sentado, ou sobre elle emittido parooer •. 

§ 5.0 Quando mais de uma Commissão houver emittido 
·parec.er .sobre uma proposição· emendada em· 2a discussão, t~o 
·Mesa designará. a. que deva redigir· o projecto par.a. a 3• dis
·cussão. 

Art. 56. A' Commissão de Saude Publica compete ma
nifestar-se sobre todos os assumptos. der saude publica. hy

-giene, e assistenci& sanitaria. 
Art. 57. A' Commissão de Tomada de Contas competem 

:as attribuições que lhe são conferidas pelo art. 29 da Con
,stitui~ão. 
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Art. 58. A's Commissões temporarias compete o desem
penho das altribuit;ões que lhes forem expressamente confe
ridas pela Camara. 

SECÇÃO 111 

Doa trabalhos das Commissões 

Art. 59. O trabatho das Coromissões obedecerá á seguin-
te ordem:· 

a) distribuição da materia pelos relatores; 
b) leitura dos pareceres definitívamente assen:tacos: 
c) leitura, discussão e deliberação de requerimentos, ou 

relatori os. 
§ 1.0 Esta ordem poderá ser alterada pela Commissão. 

para tratar de materia urgente. ou a requerimento de 
preferencia, de qualquer dos seus membros, para determi
nado assumpto. 

§ 2.0 A distribuição d~ materia deverá constar da neta 
publicada no Diarío do Poder Leaislativo, por assumptos e 
relatores. 
. § 3.0 O presidente fará a distribuição de todos os papeis 
recebidos no interregno das reuniões. 

§ 4.o Tratando-se de materia urgente, o presidente de
signará relator, independentemente de reunião da Commis
são. 

Art. 60. As attribuiçõés dos membros da Commissã~:> 
Executiva são discriminadas no capitulo - da Mesa. 

Art. 6f. As Commissões permanentes poderão ter rela
tores previamente designados para cada um dos principaes
assumptos de sua competenci a. 

Art. 62. As Commissões deliberarão por maioria de 
votos, com a presença da maioria absoluta dos seus membros. 

Art. 63. A Commíssão que receber proposição, mensa
gem, ou qualquer outro papel que lbe íôr enviado pela 
M~~a, poderá propõr a. sua adopção, ou a sua rejeição, total 
ou parcial, apresentar projectos delles deco!Tentes, dar-lhes 
substitutivos e apresentar emendas, ou sub-emendas. 

Art. 64. O membro da Commissão, a que fõr distribuído 
o estudo de qualquer materia, deverá apresentar. dentro de 
dez dias, relataria a respeito, que terminará em parecer. 

§ i.0 O Presidente da Comm1ssão poderá, a requerimen
to fundamentado do relator, prorogar por mais dez dias 
o prazo que lbe é assignado neste artigo. 

§ 2.0 Relatorio e parecer serão lidos em reunião da 
Commissão e sujeitos ã discussão pelo prazo que o presi-
dente julgar necessario. . 

§ 3.0 Lido, discutido e. votado, em reunião da Commissão, 
o relataria sobre qualquer materia. o relator terã o prazo 
de quarenta e oito horas ímprorogaveis, para redigir o 
parecer de accordo com o vencido. 

Art. 65. Se o parecer do relator não fôr adaptado pela 
maior1a da Commissão, o presidente designará novo relator, 
dentre os que constituírem maioria. 

§ i.0 Para a apresentação do novo parecer será conce
dido ao segundo relator o prazo de tres dias. 
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§ 2.0 Na hypothese de acceitar a Commissão parecer 
diverso do do primeiro relator, o deste passará a constituir 
voto em separ.ado. 

§ 3.0 Aos membros da Commissão, que pretenderem re
d igir voto em separado, será concedido, o prazo commull), 
improrogavel, de tres dias. 

§ 4.0 Para o effeito da contagem dos votos relativos ao 
parecer,· os "vencidos" e os .. em separado" serão considera• 
dos cont.rarios, os "pelas conclusões" e os «com restriccêes" 
serão declarados favoraveis. 

Art. 66. A's Commissões será licito dividirem, para fa
cilidade de estudo, qualquer materia su.1eita ao seu exame, 
contanto que seja um só o parecer enviado á Mesa. · 

Art. 67. Os pareceres assentados em reunião de Com
missão serão enviados á Mesa para serem lidos e impressos. 

§ 1.0 Deliberar-se-á sempre, nas reuniões secretas, 
sobre o. conveniencia de serem, os pareceres nellas assenta
dos, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta. 

§ 2.0 Os pareceres, votos em separado, e emendas, que 
devam ser discutidos e votados em sessão secreta, serão 
entregues, em sigillo. á Mesa, directamente, pelo presidente 
da Commissão. 

§ s.o Os presidentes das Commissões poderão determi
nar a impressão em avulsos, para estudos, dos votos dos re
latores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como 
a ae documentos que interessem aos assu:nptos em exame. 

Art. 68. As proposições enviadas á3 Commissões, que 
não tiverem parecer no prazo de trinta ~essges consecutivas 
da Camara, poderão ser incluídas em <~t·dem do dia, inde
llendentemente delle, e~-o(ficio, pelo Presidente, ou por de
terminação da Camara, a requerimento de qualquer Depu
tado. 

Art. 69. As Commissões requisitarão dos Ministros de 
Estado, por intermedio da Mesa, todas as informações de que 
tenham necessidade. 

Paragrapho unico. As Commissões poderão requerer a 
audiencia dos Ministros de Estado, sobre determinado as
sumpto. 

Art. 70. Será permittido a qualquer Deputado assistir 
ás reuniões das Commissões, e ahi discutir, apresentar expo
sicões escriptas e suggerir emendas. 

Paragrapho unico. As exposições eseriptas, assim como 
o resumo das oraes, se os autores redigirem os extractos. po
derão ser publicadas. 

Art. 71. Quando um membro de Commissão !'ativer em 
seu poder, após reclamação escripta do seu presidente, pu
peis á mesma pertencentes, serã o faata comm.unicado á 
Mesa. 

§ t.o O Presidente da Cnmara fará appello a esse mem
bro de Commissão no sentido de aUende!' á reclamação, li
:xando-lbe para isso breve prazo. 

§ 2.o Si, extincto esse prazo, não houver sidó attendido 
o appello, o Presidente da. Camara dará substituto na Com
missão ao membro faltoso. 

Art. 72. A Commissão Geral, que sort. presidida pela 
l'vtesa, observará as mesmas disposições regimentaes appli
caveis á Camara. 
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Paragrapho unico; Em Commissiio Ge.rai nenhum re
querimento da encerramento de discussão será permítU.:lo, 
mas nenhum Deputado poderã falar mais de duas vezes e 
pat mate de uma hora cada vez, sobre o mesmo assumpw. 

Art. 73. Não serão admittidos ás reuniões das Commis
sões senão os mE<mbros da Garoara ·e os funccwnarios desta 
em serviço effectivo daquellas. 

SECQÃO IV 

Da auàienc!a da& Commissõe1 

Art. 74. A distribuição de pape!s ãs Cominissões será 
feita pelo :1° Secretario dentro de 48 horas do recebimento 
<tos mesmós. · . 

§ i.0 A remessa desses papeis ao presidente de cada 
Commissão será feita por intermedio da Secretaria da Ca
mara, no mesmci dia da distrilluicão. 

§ 2.0 Os parecei"es e papeis enviados pelas Commissões 
á. Mesa, serão encaminhados ao 1° Secretario, por intermedio 
da mesma Secretaria • 

Art. 75. Quando !Or distribuid:-. qualquer proposi
~ãO a ·mais de uma Commissão, cada qual dará o seu pa
recer separadamente. 

.. § t.O Quando a Mesa enviar quaesquer papeis a uma 
Commissão, e esta pretender que outra se manifeste so
bre a materia, ou com ella· se reuna_ para deliberar a res
peito, o seu presidente enviará. á Mesa requerimento es
cripto e dará conhecimento do despacho aos demais mem-
bi"OS. . 

~ 2.0 Sempre que fOr deferic!o um requerimento ele 
teumão conjuncta de duas ou mais · Com missões, o 1° Se
cretario dai"á conhecimento do despacho aos respectivos pre
sidentes • 

. § 3.0 Quando um Deputado pretender que uma Com
missão se manifeste sobre determinada materia, requererá 
isso por escripto, sendo o requerimento submettido á vo
t.açã,o da Camara, independentemente de discussão, pre
~ente a maioria absoluta dos Deputados. 

SECCl.O V 

Dos presidentes das Commissões e teus P'ltb$titutos 

. Art. 76. As Commissões, logo depois de eleitas, ou oo
~eadas, reunir-se-ão em uma das salas da Camara para 
eleger presidente e vice-presidente. 
-:. Paragrapho unico. Se se não realizar a eleição do pre
sidente e . do vice-presidente de qualquer Commissão, den
tro de tres dias, o mais idoso dos seus membros assumirá 
a pr~sidencia, até essa eleiÇão. · 

ArL 77. Quando o presidente :t'altar ás reuniões da 
Commissão será substitui do pelo . vice-pi"esidente. 

Paragrapbo unico. Quando se vc.rificar a ausencia. si
multanea. · do presidente e do vice-presidente de uma Com~ 
:nissão, caberá a presidencia ao mais ido.so dos membros 
presentes. 
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· Art. 78. A ·presidencia de Commissões reunidas caberá 
..ao presidente mais idoso, que serã mbstituido pelos outros 
presidentes, na ordem decrescente da idade. 

J?aragrapbo uni co. Na hypothese de ausencia de todos 
ps presidentes das Commissões reunidas, caberá a presiden

..cia aos vice-presidentes, na ordem decrescente das respe.
ctiv.as idades, e, na falta destes, ao mais idoso dos membros 
:presentes. 

Art. 79. Ao presidente de Com missão compete: 

a)' determinar, logo que fôr eleito, o dia, ou os dias das 
.Peuniões ordinarias da Commissão. fazendo-o publicar pelo 
Diario do Poder Legislativo e communicar á Mesa; 

b) convocar, e:r:-officio, ou a requerim~nto dos mem
~ros da Com missão, reuniões extraordinarias; 
. c) presidir a todas as reuniões da Commissão e nellas 
.manter a ordem e a solennidade necessar ias; 

d) ·fazer ler a acta da reunião anterior, submettel-a a 
.discussão e votação; 

e) dar conhecimento á Commissão de toda a matet·ia 
·i'eoebida; 

f) designar relatores e distribuir-lhes a materia sobre 
que devam emittir parecer; 

g) conceder a palavra aos membros da Gommissão, ou 
.aos Deputados que a solicitarem; 

h) advertir o orador que se exaltar no 'decorrer dos de
bates, ou faltar á consideração aos seus pares, ou aos re
presentantes do poder publico; 

i) interromper o orador que e.stiver falando sobre o 
-vencido, ou fóra da ."IUestão em debate; 
. i) submetter a votos as questões sujeitas á Commissão 

-e proclamar o re~ultado da votacão; 
k) concedet· vista dos pareceres ou documentos, aos 

membros da Commissão que a solicitarem, nos termos do 
'Regimento; 

l) assignar os pareceres e convidar os demais membros 
·da Coromíssão a fazel-o; 

m) enviar á Mésa toda a materia destinada · á leitura 
-t!m sessão e á publicidade na acta impressa dos trabalhos 
-da Camara; 

n) promover a p;Iblicacão das netas da Comrnissão no 
Diario do Poder Legislativo; 

o) ser o orgão dA cmnmunicação da Commi.ssão com a 
1tiesa: 

p) solicitar do Presidente da Ca.mara substitutos para 
os ·membros da Gommissão. ausentes ou impedidos de 
·cem parecer; 

q} resolver, de !teOrdo com o Regimento, todas a>- ques~ 
tôes de ordem suscitadas na Commissão sobre os seu~ tra
;balbos. 
. Art. 80. Ao president9 da Commissão de Orçamento 
.incumbe, ainda: 

a) uma v.ez votado o orçamento em za diseussão, fa
.zer um relatorio sobr e a. situação financeira e economica 
de paiz, aconselhando as medidas legislativas necessarias; 

b) apreciar de conjuncto, nesge relatorio, o orçamento. 
'ínostrando a:s divergencias entre o do anno que correr. 
:â Pt'oposta do Governo. e as medidas tomadas pela Camara 
.até essa data, quanto á ordem financeira · e economica; 
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. r.l fazer idenlico relatorio de apreciação geral do tra
l'lalbo· orçamentario, quando todos os orçamentos et=tiverem. 
votados em sa dise.ussão: 

d) propor, nesses relatorios, as medidas legislativas de
ordem geral que julgar necessarias, formulando os proje-· 
rtos de lei que reputar indispensaveis para. a bOa ordem das
finanças publicas. 

§ i.o Esles relatorios serão publicados na aeta e em
avulsos, e riistribuidos pelot= Deputados. 

§ 2.c Os projectos de lei propostos pelo presidente da
Commissão de Orçamento, como conclusões de seus relato
rios. terão uma unica discussão, correspondente á .terceira, 
depois de ouvida, conjuncta ou separadamente, á Comoús
são de Finanças. 

§ 3.0 O Presidente da Commissão de Orçamento podt>rá, 
delegat· as funcções de relator geral a um dos membros da
Comm issào, de sua livre escolha. 

Art. 81. As proposicões e papeis que forem remetti
dos pelas Comrnissões ao archivo da Camara só poderão l'er 
desarchivados por ordem da Mesa, ou do presidente da
respectiva Com missão, a ·requerimento de qualquer Depu
tado. 

SECÇÃO Vl 

· DM ac·as da.s Commissões 

Art. 82. Das reuniões das r:ommissões lavrar-se-ão
actas, com o summario do que durante ellas houver oc
corrido. 

§ i.0 As actas das reuniões não "secretas serão dadas á-
pu.olicida..:e no Diario do Poder Legislativo. 

§ 2.0 Dessas actas constarão : 

á) a hora ~ o local em que se houver dado a reunião; 
b) os nomes dos membros da Commissão que compa

recera!:-. e os dos que não conpareceram com causa justi
ficada, ou sem- ella; 

c) a distribuição das materias, por assumptos e rela-
tores; · 

d) os pareceres lidos, em summario; 
e) referencias succintas aos relatarias lidos e aos de~ 

bates. 
§ 3.0 Quando, pela importancia da materia em estud~ 

convier o registro tachygraphico dos debates, o presidente 
requererá ao da Camara as providencias necessarias. 

§ 4.0 Lida e approvada, oo inicio de cada · reunião, a. 
acta da anterior, será assignada pelo presidente da Com
missão. 

§ 5.0 As Commissõés serão secretariadas, em suas l'e
uníões publicas, por funcc]onarios da Secretaria da Ca
mara. 

' § 6.0 Aos secretar-ias das Commissões compete, além da 
redacção das actas, a organização do prot.ocollo dos traba
lhos, com o andamento dos It!esmos. 

Art. 83. As actas .jas reuniões secretas serão lavradaa 
pelo membro da Commissão designado pelo presidente 
para servir de secretario. -
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Paragrapho unico. As actas das reun10es secretas. uma ... 
vez approvadas ao tim da reunião, serão assignadas, lacra
das, datadas e rubricadas pelo presidente e pelo secretario, 
e assim recolhidas ao arc.bivo da Camara. 

SECÇJ:.O VIl" 

Dos impedimentos 

Art. 84 . Sempre que um membro de Commissão não 
puder comparecer ás suas reuniõeS; deverá· disso dar co
nhecimento ao seu presidente. 

§ ! .... O Presidente da Camara ex o(ficía, a req-.Ierimen
to do presidente da Commissão respectiva, ou em conse
quencia â communicacãu de qualquer Deputado, designarâ.~
substituto interino para o membro ausente, ou impedido 
de tomar parte . nos trabalhos da Commissão. 

§ 2.0 Logo que cessar o ir::l!)edimento previ:;to nestt
artigo, terminará a substituição respectiva. 

§ 3.0 Cessará a permanencia do substituto na Com
missão desde que o substitui do compareça· ás sessões da
Camara. 

SECÇÃO Vlll 

Das vagas 

bt. 85. As vago.:; nas C.ommissües verifica.·-se-ão: 

a) com a exlinccão ou -perda do mandato legislativo; 
b) com a renuncia: 
c) com a opção; 
d) com a perda do logar • 

Art . 85. A !'enuncia de qualquer membro de Com mis-
são será acto acabado e definitivo. 

Art. 87. Nenbum Deputado poderá íazer parte de mala
de uma Commis.são permanente. 

Paragrapho unico. O membro de uma Commissão per
manente, que fOr eleito ou designado para · outra e não 
optar por uma dellas dentro de 4-S horas; considerar-se-á· 
como tendo preferido continuar naquel1a em que já fi
gurava. 

Art. 88. .<\o Deputado que deixar de comparecer ás 
reuniões da Commissão para que haja· sido eleito ou desi
gnado, durante ·trinta sessões consecutivas da Camara, 
sem cau;a justificada e opportuna.mente communicada, o 
Presidente da Camara, e:c afficio,. ou a requerimento de·· 
qualquer Deputado, dará substituto definitivo. 

Art. 89. 0 Presidente da Camara preencherá, por no
meação, as vagas verificadas nas Commissões, dentro de 24 
horas. 

Paragrapho uni co . Quando a vaga se veríficar na Com
missão Executiva. o preenchimento tar-se-ã por elei
ção, designada para a ordem do dia- da sessão immediata;,. 
em primeiro logar. 
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TITULO II 

Dos trabalhos· da Camara 

CAPITULO 1 

DAS SESSÕES 

Art. 90. As sessões da Camara dos Deputados setão 
preparatorias, ordinarias, e extraordinarias. 

§ 1.0 Preparatorias são as sessões que precedem á inau-
guração da Camara dos Deputados. . 

§ 2.o Ordinarias são as sessões quotidianas de qualquer 
~essão legislativa . ! . 

§ 3.0 Extraordinarias são as sessões realizadas em dia, 
-ou hora, diversos dos prefi:s:ad·os para as sessões ordinaria.:;. 

Art. 91 . As sessões preparatorias reger-se-ão pel05 
.artigos e respectivos paragraphos do titulo I, Capitulo· l. 
deste Regimento. 

Art. 92. As sessões ord:narias serão diurnas e realí
:zar-se-ão todos os dias ute-is, durante a época regimental. 

§ r.o As sessões ordlnarias terão inicio á5 t-.i h-oras em 
ponto e durarão Qt<atr;) hot·as effecttvas, pelo relogio· da 
.Camara. 

§ 2.0 Quando figurarem em Ol'dem do dia projectos de 
.leis periodicas ou de reforma constitucional, para discussão 
.ou votacão, as sessões dura-rão cinco horas. 

§ 3.0 Na bypothese de se encel'l"S.r a discussão, ou a 
-votação desses projectos, da lei~ al!tes de decorridas .quatro 
ho:.-as de sassão. esta durã'fa arena~ ci tempo ordinãt io·. 

Art. 93 . As sfs:;.õ~.? c:drao!'dinaria: serão diurnas· ou 
:nocturnas. 

§ _ J .\5 sessõe.; ext.-aMfli ':l.das 3 •1:,<" convo:-das, e::c 
o{fici o, pelo Presidente da Camara, ou após determinação 
deste, a requerimento de qualquel' Deputado. 

§ 2.0 O Presidente prefixará o dia, a hora, e a ordem do 
·dia das sessões extraordinarias, dando-as a conhecer, pré
viamente, á · Camará, em sessão, ou pelo Diaria do Poder 
Le(Jislativo e, nesta hypothese. far-se-á communicação 

telegl'apbica aos Deputados. 
§ 3.0 A duração das sessões extraordioarias será a 

-~esma das . ordinarias, amda que ultrapasse a meia noite . 
. § 4.0 Embora funccionando cqm o Senado, em ses::ão 
eonjuncta, pod~rá a Cama!'a dos Deputados realizar, .:;epara

.damente, sessões extraordinarias. em horJ.s differentes, 
·prév1amente annunciadas. 

Art. 9-i. As sessões ordinal'ias e as exti·aordinarias se
rão publicas, mas poderão ser secretas. 

Art. 9s; E±istindo materia urgent-e· para· deHberacão 
P não havendo numero para a votação, o Presidente sus

·.:peoderá a sessão por tempo prefixado. 
Paragrapho unico. O tempo de suspensão da .;essão não 

-se computará no prazo de sua duração. 
Art.. 96. O prazo de duração das sessões se~:á proro

.gavel, a requerimento de qualquer Deputado. 
§ 1'.0 · b requeri-mento de prorogação .. da sessão- será es

;Cripto, não terá apoiamento nem discussão-, vctar-se·á. por 
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maioria de votos, presente a maioria absoluta do.s Depu
tados, pelu processo symbolico, não admittirã encaminha
mento .de votação, e deverá prefixar o prazo da prorogacão. 
· · § 2.0 O· requerimento de prorogação poderá ser apre
sentado á Mesa até o momento de annunciar o President~ a· 
ordem do dia ~eguinte. 

§· 3:0 'Se ·houver orador na tribuna, ao momento de fin
dar a sessão, e houv.er sido requerida proroga.cão, o Presi
dente interromperá o orador para submetter a votos o 
requerimento. 

~~ 4.0 A prorogação approvada não poderá ser restrin
gida, a :-.ienos que Ee encerre a discussão da proposição em· 
debate. 

§ 5.0 Antes de findar uma prorogação poder-se-á. re
querer outra, ·nas condicões anteriores. 

§ ft0 Na prorogação das sessões, a Camara não delibe
rará sobre a materia da ordem do dia, á exe~pcão dos pro
jectos de leís periodicas .? de reforma constitucional. 

Art. 97. Para a manutenção da ordem, respeito, e solen
nidade das sessões, serão obdervadas as seguintes regras:~ 

i.a Durante as se;;sõt:'s ,os Deputados deverão permane
cer nas respectivas bancadas.; 

2.a J'~enhuma conver~a~ão será. pe.rmittida no recinto 
··em tom ,que difficulte a leitura de actas ou documentos, a· 

chamada, as deliberações da Mesa .e os debates. 
s:a Falando de :ua~ bancadas. os oradores em caso al:

gum poderão iazel-o de eostas .para :a. Mesa. 

SECCif.O 1 

Das sessões publicas 

Art. 98. A hora do iniaio da sessão, os m.emlir.os da 
Mesa .e os Deputados occuparão os .seus lagares. 

§ i.0 O Presidente verificará, pela lista de presença, .i)' 
numero dos Deputados presentes. 

·§ 2.o Acba.ndo,...se presente um decí.mo do numero total: 
de Deputados, o Presidente declarará aberta ·a sessão. 

§ 3.0 Por falta de numero o P:-esidente declarar* que· 
não ·póàe haver sessão e designara .a O'dem do dia da ses-
sãp ,seguinte . · 

§ 4.0 Na hypothese do paragrapbo antmor, o 4° ;Se
cretario despacharã o exped-ienle independentemente d~· 
le-itura, e dar-lhe-â publicidade no Diario r:W Poder Legis
tattvo. 

§ 5.o Se a sessão cometar até quinze minutos depai!
da hora regimental, durará o tempo -necessario _para com
pletar seu prazo de trabalho ,effecti:.m. 

§ 6.o Para registrar, na lista de :Pres.enca. os nomes dos· 
Deputados que comparecerem, a Mesa des1gnará ·.um fWl-
ccionario ~a Secretaria. · 

Mt. 99. M>erta a ee=São, -o ··'20 Secreta:l'io ·farã 1l let
tu.ra da Mta ·da ~ntecedente, que ·se consid~rarA ·approvaàa:, .. 
.independentemente ·ele votacão, se ·não b.ou~.er impugnação 
-ou reclamação. 

§ i.O O Deputado só poderá' fca1ar sobre a acta ·para~ 
,c ti fical~a. 

-§ 2.0 N 1!1 .caso de qualquer .reclamacão, o 20 Secreta nO" 
.PJ'.eSWá os nec.essar-ios esclarec.imelrlos e quando, ·apesar· 
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. delle.s, a Camara ·reconhecer a procedencia da rectl!icação, 
·será essa consignada na acta immediata. 

§ 3.0 Nenhum ·.Deputado poderá falar sobre a aet.e mais 
·.de uma vez e pm.· mais de dez minutos. 

§ 4.0 A discussão da acta em hypothese alguma exce
.derá á hora do expediente, que é a primeira da sessão .. 

Esgotada. a hora do ~xpedient.e serã a acta submellida. 
-sem mais demora, ·á deliberação da. Garoara pelo voto dos 
Deputados presentes. 

ArL. 100. Approvada a acta, o 1° Seeretario far6. a 
·leitura dos officios do Governo, do Senado, ou dos Juizes e 
·. tribunaes, e dar-lhes.,.á conveniente destino. 

§ 1.0 O 10 Secretario, em seguida, dará conta, em surn
mario, dos officios, representações, peticões, memorio.es, e 

. .xr.ais papeis enviatlos á Camara, dando-lhes tambem o de~ 
vi do destino. 

§ 2.0 Se qualquer Deputado requerer, por escrlpto, a. 
· remessa a determinada Comroíssão de papeis c!espn6tlndos a 
1:lutra pelo fO Secretarw, ou que }bes seja dado outro des

. tino, será este requerimento opportun.amente submetlldo lL 
deliberacão da maioria abso1uta dos Deputados. 

§ 3.0 Seguir-se-á a leitura, em summarío, ainda pelo 
-mesmo Secretario, dos pareceres de Commissões, dos proje
ctos, indicações e requerimentos dos Depatados, que se 

·-11charem sobre a mesa, e que serão mandados publicar no 
Diario do Poder Legislativo e imprimir em avulsos. 

§ .1.0 Os projectos vindos do Senado e as emendas por 
elle propostas a projectos da Carnara serão lidos pelo to Se

. cretarío e enviados ás Commissões competente~. 
§ 5.0 Não se gastará mais de que meia hora na leitura 

de todos os papeis do expediente. 
§ 6.0 Se a discussão da acta esgotar a hqra do e:;pedt~n

·te, ou se se esgotar a meia hora destinada á leitura do:; pa
peis, sem que estes hajam ·sitio todos lidos, serão despacha

·•dos pelo 1° -secretario os que. o não houverem ~ido e man
dados publicar. 

§ 7.0 Os Deputados que quizerem fundamentar, verbill
mente, projectos ou indicações, s6 o poderão fazer na pri

-meira hora da sessão .. 
§ 8.0 Se algum Deputado julgar conveniente a inclu

são na ordem do dia seguinte de qualquer proposição, DG-
··derá requerel-a ao Presidente. · · 

§ 9.0 A bora do expediente é improrogavel. 
Art. 101. Finda a primeira hora da sessão, trahr

--se-á ·da ma teria destinada á ordem do dia. 
§ i.0 O 1° Secretario lerá o que se houver de votar, ou 

. de discutir, no caso d~ ·não ·se achar impresso. 
§ 2.0 Presente a maioria absoluta dos Deputadas, dar

. se-á inicio ás votacões ,' · 
§ 3.0 As votacões obedecerão á seguinte ordem: pro

jectos a serem considerados objecto de àeliberaçiio; 1'eda
. cções finaes; materias constantes da ordem do dia; reque
rmlentos escriptos que dependam de discussão e de votação. 

. § 4.0 Não havendo numero para votacão, o Presidente 
. .annu nc.iara o debate- da· ma teri-a em . .discussão. 

§ 5.0 Logo que houver maioria !egal para deliberar. u 
· Pre'side!Íte ·Solicitará ao Deputado, que· estiver na tribuna, 
·c in!erTorn pa . o· ' !;eu -diseurM · para ·-se ~proceder •âs vot-açOOs. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 131 de 207 

--'- 159 -

~ 6:0 Durante todo o tempo destinado ás votações ne
•nhurr. Deputado deverá deixar o recinto das sessões. 

§ 7.0 O acto de votar nunca será interrompido, salvo 
.ao terminr...r a hora destinada á votnção. 

g. 8.0 Neste ultimo caso, a votu~ão firará adiada, n& 
.,parte em que se achar, para a sessão s~ .. :.;".n;.~. 
· · ~ 9.0 Quando no decorrer da vo!·:.;iio se verificar a. 
1alta de numero, mencionar-se-ão na a...ta impressa os no
-mes· Ços que se houverem retirado com causa partictpada, 
'OU sem ella. 

§ fO. A falta de numero para as votações não prejudt4 
cará a discussão da maLeria a isto desUnada na ordem do 
.rlia. 

Art. 102. Terminadas as votações, o Presidente an
nunciará o debate da materia em discussão. 

§ 1.0 E.e nenhum Deputado se houver inscripto, ou 
-fiOlicitado a palavra, sobre a materia em debate, o Pre''
dent!l declarará encerrada a discussão. 

§ 2.0 Havendo numero para votação, a ella será sub
-!l)ettida a mater1a cuja discussão fõr encerrada. 

§ 3.0 Encerrada a discussão de u'a ma teria, se n -, : 
..Jiouver numero para a sua ímmediata votacã.o, deverá 1 •-

· . f;Urar para 1sso na ordem do dia seguinte. 
ArL 103. A ordem estabelecida nos artigos anteced-·:-:-

c:tes só poderá ser alterada, ou interrompida: 
10, para a posse de Deputac!o; 
20, em caso de prcfet·encia; 
3°, por adlamer.to; 
4o, em caso de urgenda. 
Art. 20-i.· Finda a hora da sessã.o, o Présidente, dcprois 

·de examinar as proposições a serem consideradas pela Ca~ 
mára. organizará a. ordem do dia da ·sessão seguinte, annun
ciando-a antes de levanlar a sessão. 

§ i.G Não havendo materia ·a ser designada para a 
o:-dem do dia, o Presidente destinal-a-á a trabalhos de 
Commissões. , 

§ 2.0 Se a ordem do dia fôr dividida em duas partes, 
.fJ tempo destinado â pnmeira não poderá ser excedido por 
e~paco de mais de um quarto de hora. 

§ a.o Para declarar finda a sessão o Presidente usará 
, da formula: Levanta-se a ~ess{jo. 
- Art. f05. A MGsa, .cada. anuo, dará conhecimento á Ca
.mara, em sua ultima sessão, da synopse dos trabalhos rea
.lizados durante a sessão legislativa. 

SECÇÃO li 

Das . . sessões secretas 

Al:t .. iOô. A Camara poderá realizar sessões secretas, 
. se fôr assim resolvido, a requerimento escripto !fe quat
,.quer Deputado, com. a indicacão precisa do seu obJecte. 

§ 1.0 Essa requerimento · será submettido á delibera~ 
:.ção ·secreta" dos Pres'identes das Commissões permanent~s. 
-- § 2.0 Reunida a maioria· dos Pre~identes das Co.mnns~ 
· :.sões permanentes,· dar-lhes-á· o Preszdente oonhec1mento 
. do requerimento. - · 
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. § 3.0 A essa .reuniil-o serão admittidos os ;tutores do
requerimento, gue poderão fundamental-o ~erba1mente. 

~ -i.0 Deferido o requeriMento, o Presidente da Ca
mara convocará a sessão secreta para dentro de 24 horas. 

§ 5.0 Indeferido o r_equerimento, será. permittida sua. 
renovação perante a Camara, em sessão publica. 

§ 6.0 As sessões secretas requeridas por mais de 4ft 
Deputados, ou ·Por alguma Commissão, para tratar du ma
teria su:hmettida. ao seu exame, ou de sua competencia, se
rão convocadas independentemente de consulta aos Presi
dentes das .(JI)rnmissões permanentes. 

Art. i:Ol' • Deliberada a sessão secreta, o Presidente· 
fará sair da sala das sessões, das tribunas, das galerias, ·e
das respectivas dependencias todas as pessoas estranhas, 
inclusive os encar.regados dos servicos de debates e steno
graphia, e todos os demais empregados da Casa. 

§ i .. o Se a sessão -secreta houver de se ~eguir a sessão
publica, esta será suspensa para serem tomadas as pro
videncias destE' .artigo. 

§ 2.0 Reunida a 'Clamara em sessão secreta, deliberar
se-á se o assumpto .que motivou a convocação deve ser tra
tado secreta, ,ou .pU'nlicamente, não podendo tal debate ex
ceder á primeira hora, nem eada. orador que nelle to:mar 
parte falar mais de nma vez nem por mais de dez minutos. 

§ 3.0 Ames ae íBe .encerrar .uma sessão soorata, a Ca
mara resolverá se •devemo ficar seer.etos, ou constar da -.acta
pu.blica seu objecto e resultado. • 

§ .t.o Resolverá igualmente a tamara. por simples 
votacão e sem discussão, se os nomes de. :requerentes da. 
sessão secreta deverão, ou não, ser .dados ã publicidade 
official. · · · · 

§ 5.0 .Sellá permittido aos Dep.utados, que houverem 
tomado :parte nos debates, reduiH-os a escripto, para serem
archiwdos com a ac.ta :e os documentos referentes A sessãc. 

CAPITULO n 
DA~ClA 

Arl. toS. Denomina-se p-refer.eneis a l)rimazia n~ 
discussão, ou na votacão. de ·uma 'ProPosição sobN outra ou outras. · · · · · 

Art. i09. A2 proposições terão preJerericia,. para dis--
Ct!Ssão e ~~~tãQ, na seguinte ordem: 

a) prorogação da se.ssão 1egisla.tiva; 
b) declaracão de guerra; 
c) tratado de paz; 
d) rE!visão ou emenda constitucional; 
e) adiamento da sessão ..le&islati~a-; 
f) sobre materia considerada· urgente; 
.g) ,relativa ás leis orcamen.tari~s,; 
h) relativ.a.s á ti.n,l;ão ,(}e "forc.as .a.e .ma:r 13· :t;te· t-erra. 
§ i..O As proposições de ·diseuzsão -enceiTada em ,se.s-· 

-sões anoorio:nes lterão .pref-Emencia ·Da ~Q,. 
~ t2..~ A.tl temendas suppreseins iterãO ;pref~~nnia. .. nas 

:votação, sobre as ·detnms, te da rmesJPa ff'l'~a .as 'suhstitu
·tívas sobre a proposicão a que <Se •reter-irem, >bem COfXlô sobr.e
as additivas e ~s modificativas. 
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: : · § 3.0 As ·emendas ·das· Commissões terão preferencia, 
na ordem do paragrapho· anterior, sobre as dos Deputados·. 
. § 4.0 Os requerimentos . de adiamentu . de discussão, 
ou de votac;ão, serão votados de preferencia aos assumptos a 
que se reportarem. · 
. . § 5° . Quando ocorrer a apresentação de mais de um 
requerimento verbal, ·ou eseripto, !limultaneamente, a. pre
ferencia será regulada pela maior importancia da mate
ria a que se referirem. 
· · § 6.0 Quando OCCOITer a apresentação de mais de um 
reqnerimento dos sujeitos' 1 ·discussão, a preferencia será 
regulada pela ordem de apresentação. 

§ 7.0 Na hypothese do paragrapho anterior, se os re
querimentos · houverem sido apresentados simultaneamen

. te.:é visarem •o mesmo objectivo, a preferencia será regu-
l2da l)e!o Presidente ga. Camara. · · . . · 

. , § 8.0 .Quando os requerimentos apreserrtados na fórma 
do paragrapho pre~edente, forem identicos em seus fins, se
rão postos· em discussão conjunctamente e a adopção de um 
pr.ejudicará .os demais. . , . 

.Art. 110. A ordem regimental das preferencias po
derá ser alterada. por . deliberação da Camara •. 
. ·. §· i.0 Não será: admittida preferencia de materia em 

discussão sobre l)roposição em votação. ' 
.. , §_ 2.0 O requerimento de . preferencia para votacão de 
qualquer·· artigo· de rima proposição, ou de uma emenda., 
s·onrê deterxnimido artigo, deverá ser formulado ao se an-
nunciar 'a votação' deste'. - .. ' · · · ... ' ..... -

§ · 3;0 .Para;·. a votação de ~a; emenda prefe:rencialmeo
te~;a outra, deverá' o requerimento respectivo ser apresen-
tado cpor ocea::ão de 'Ser: ·esta annunciada. · -• 

l3 4..o Para preferencia de que resulte inversão, .pa.roial 
ou total, da ordem do dia. será neeessario reqUerimento 
escripto e assignado pôr éinco Deputados. 

§ 5.o Independerão desse numero de assigu.etUI'as os 
requerimentos de preferenciar ,subscriptos pelos 'Presiden
tes de Commissões, pelos relatores do projecto, ou por 
qualquer membro• da Mesa •. 

Ârt. HL Quando' os requerimentOs de p~eferencia 
excederem de cinco, o . Presidente verificará, por · consulta. 
prévía, ·s.e a Camara admitte modíficacões na· ordem do dia. 

§ i. ci · Admittidas -modificações na ·ordem da vot~Cão, 
os reque.rimentos serão considerados na ordem de .=:t:a apre-
sentàção'~ ~- · · · · . · ' 

· § .-z.o Recusando. pói'ém, a Camara 1dmittir modifica
ijõeSI'D.a· ordem da 'votação, COÍrSide~r-Se-ãO prejudicadOS to-
dl6 os recr~erimentos. de preferencta apresentados. · ·· 
: .. ·~ § SP·.~-a·' bY'pothese:·do' para~rapho · BÍl_terier~ o -Presi· 
denté· darâ ·publicidad~ integral--aos requer1mentru1 na aeta 
impressa dos trabalhos da Camara. 

' . • ,., I 

CAPITULO lii 

DA URGENCtA 

Art. ,if2~ Urgencia é a dk~~~ ·.de (l~geueias ~~
mentaes, salvo a de numero legal e parel!e~, mesmo ver_b~l, 
da c·omrnis!ião respectiva;· para ·se!' · dete~~ma~a proposH;ao 
immediatamente considerada até sua dec1sao f1nal. 

C. D. - VOI.UME 11 1 f 
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§ 1.0 Considerar-se~ã. urgente todo assumpt.o cujos 
.eríeitos dependam de deliberar;áo e execur;ão immediatas. · 

§ 2.o O projecto a cujo respeito fôr approvada a urgen
cia poderã ser incluído em ordem do di : independentemente 
de dispensa de intersticio. 

§ 3.0 Os requerimentos de . urgencia poderão ser apre
sentados em qualquer oooasião, devendo ser assignados por 
cinco Deputados. · 

§ i.0 Independerii.') desse numero de assignaturas os 
requerimentos de urgencia, subseriptos pelo Presidente de 
uma Commissão, pela r elator do projecto a que se referirem, 

.ou por qualquer membro da Mesa. 
§ 5.c Não poderá ser concedida urgencia para qualquer 

proposicão, emquanto estiver pendente outra proposição já 
considerada como tal, salvo . o. disposto no artigo seguinte. 

Art. 113. O Presidente interromperá o orador que es
. tiver na tribuna, sempr~ que fõr solicitada urgeneia para 
· se tratar de assumpto referente á segurança nacional, subs
cripto, pelo menos, por um quarto do numero total dos 
Deputados. 

/uot. 1 H. Submettido ã consideração da Camara, o re
. querimento de urgencia será, sem discussão, immediat&
mente votado . 

Paragrapho unico. Se a Camara approvar o requeri
mento. entrará a materia immediatamente em disouss~o, 
ficando prejudicada a ordem do dia atá sua decisão. 

Art. U5. Quando faltarem -aj)enas oit.Q dias para o 
· encerramento dos trabalhos legislativos, serão considera· 
dos urgentes os projectos de credites solicitados pelo Go
verno. 

CAPITULO IV 

DO INTERSTICIO 

Art. i i 6. Denomina-se intersticio o prazo decorrente 
entre dois actos consecutivos referentes a uma mesma pro

.posicão . 
·. § 1.0 Entre .cada votação e a discussão seguinte de um 
mesmo projecto mediarão, pelo menoS, CJ~llltetita e oitl 
horas. · 

§ 2.0 A Camara poderá. diminuir esse interstício, a 
requerimento de qualquer I'::putado, nunca, porém, de modo 

. que se faca no mesmo dia uma votac&.o e a discussão .subse
quente . 

§ 8.0 Não poderão ser dispensados de intersticio· para 
a discussão, após sua approvação, os projectos emenda
dos, que serão enviados ás Commissões para a redacção do 
vencido. · 

~ 4.0 Será de quarenta e oito horas o prazo destinado 
â reàaccão para nova discussão. 

§ 5.0 Tendo em vista· a extensão do Pro.1ecto e o nu
mero das emendas, que lhe devam ser incorporadas na re
daccão para a 3a. discussão, o Presidente poderá prorogar o 
prazo assignado ãs Commissões para essa redaeção. 

Art. 1f7. As proposições de discussão especial têm 
interst.icios especiaes. expressaln1mte determinados. 
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CAPITULO Y · , 

DAS QUBBTÔBB DB 01\DB!II 

Art- US. Todas as duvidas sobre a interpretação daa.. 
te Regimento, na sua pratica. eoDEtituirão questões · de 
ordem. · 

§ 1.0 Todas as questões de ordem, elaramente for"' 
muladas, serão resolvidas definitivamente pelo President9 
da Carnara. · 

§ 2.0 .Nenhum Deputado poderá. exceder o prazo de 
nm quarto de hora ao formular uma. ou, simultanemneiite. 
mais de uma qut-stão de ordem. 
· § 3.0 No momento das deliberações, qualquer ques
~o d~ ordem só poderá ser formulada e justificada dentJ;O 
do prazo de dez minutos, que cabe a cada .Deputado para 
encaminhar a votação. 

§ '-0 Em se tratando de deliberações sobre ~ leís pe
·riodicas, será de cinco minutos o prazo para o encaminha
mento da votação, dentro do qual poderá ser formulada e 
justificada qualquer questão de ordem. · 

§ 5.0 Em qualquer phase da sessão poderá qualquer 
Deputado falar "pela ordem•, para reelam'lr a observancia. 
Qe disp,osicão expressa C:1 Regimento, ex~e.,>to no moment() 

·.das votações, em que só terão esse direito c ::!ator e doiS 
Deputados; no maximo, durante cinco minutos cada um. 

Quando fôr discutida a redaccão final só poderão falar 
.. pela ordem", além do relator da proposicào, dois ·oradores. 
pelo espaço de dez minutos cada um. 

~ 6.0 Sobre uma mesma questão de ordem cada Depu,.. 
tado poderã falar sómente uma ve~. . 

§ '1.0 Nos termos deste artigo, o President~ não de
-verâ recusar a palavra "pela ordem". 

§ 8.0 Para regular eom exaetidão o tempo que · póde 
·gastar cada Deputado na discussão das questões de ordem 
· e encaminhamento das votacões, haverâ sobre a mesa am:.. 

pulhetas precisas . 
§. 9.0 Registrar-se-ão em livro especial todas as ques

tões de ordem resolvidas pela Mesa, organizando-se o res· 
.,pectivo · indice. 

CAPITULO VI 

DAS AC'l'AS 

:Art. H 9 . De cada uma . das sessões da Camara la
vrar-se.:.! uina acta manuscripta. 'que devera conter o nu
mero dos Deputados presentes, o dos ausentes, e unia 
exposicão succinta dos trabalhos. 

§ f.• Depois de approvada, a· acta será. assignada pelo 
Presidente, pelo 1° e pelo 2° Secretarias. 

§ 2.o Essa acta será. lavr~a,= ainda que não haja ses
são por falta de numero, neste caso mencionando-se neUa 
os nomes dos Deputados que compareceram ~ o expediente 
despachado. 

Art. 1.20 • O Diario do Poder Legislativo publicar& 
eada dia a acta da sessão f!,nterior, com. todos. os pormenorés 

. doS' respe-ctivos trabalhos~ · . . 
. Art. 121 ~ Os . projecto$ e em~ndas; . os pareceres· de 

Commissões; ·as indicacões e os requerimentos se~ão meú-. .. ' ··.. .. ."' . 
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cionados na acta manuscripta; :em summario, e transcrÍptos 
na do' Diario do Poder Legislativo por extenso, com a m en-
ção dos seus autores.. . .·, - .... 

§ .i .O. Todos os discursos proferidos . durante a sessão 
s~rão publicados por . ~enso .na .aCÚJ.. jmpréssa.. . . , 
· § 2.0 As informações e os documentos não officiaes, 

lidos pelo 1° Secretario á hora do expediente em . som
mario, . serão · s6mente indicados . na acta . impressa, com 
a· declaracão do objecto a que se referirem, salvo se . fôr. · a 
sua publicação integral requerida á Mesa e por ella de-
:f'erida. . - · · · · · · · · · · . · 
· · · § 3.0 As informações enviadas · ã Camar~ pelo Poder 

Executivo. a requerimento· de· qualquer Deputado, serão 
:PObhcadas integralmente. na acta impressa, antes de en-
tregues a quem as solieitou. : . . , . : 
· ' · § 4.0 A's in!ormacões officiaes de caracter reservado 
não s,e .dará.. p~hlicidade. • . 

I' ' § 5.0 Na-acta manuscripta, ou -:'"'8 .do DiariO: do Poder Le
uürl<ztivo, .não .será--:inserido. nenhum- documento .sem 6%~ 
pressa permissão da -Camara.- ou da .- Mesa- ·por -despacho do 
f 0 ·Secretario, nos .-casos. previstos: p.elo Regimento •.. 

·. :• .. § . 6~ Será !feito· a qualquer Deputado fazer inserir na 
acta :, i:mpre::sa as razões eseriptas do ·seu voto, vencedor 

·.ou. vencido, redigido em termos concisos e sem allusões 
pessoaes de qualquer natureza~ 
· .. : Art. · i22. Os funccionarios da: Secretaria encarregados 

do serviço ·das actas assistirão· a .todas ·as sessões publicas, 
desempenhando os encargos que lhes forem commettidos 
-pela .Mesa. 

Art. i23. As actts inrpressas serão organizadas, por 
·órdem ·cbronologica, em Annaes, afim de serem distribui
das aos. Deputados. 
:" .. . Paragrapbo unico. AJJ actas .nlanuscriptas:· serão · .en
_eade~nadas, por sessão legislativa, e recolhidas ao archivo da 
Camara; . .. :. ..::- , 

Art. f2i. · Às · ·actas das sessões secretas serão· redigi
das :pelo-· 20 · ' secretario, · approvadas pela · · Camara antes ·. ·de 
levantada a sessão, assignadas pela Mesa. fechadas em em-o
lucros lacrados e rubricados . . pelo i O e pelo 2° Seeretarios, 
com a data da sessão, e recolhidas ao archivo da Camara. 

Art. f25. A aeta manuscripta da ultima sessão, or
dinaria ou enraordinaria, serã redigida de modo a ser 
· subm-ettida a disc~ssão e · approvacão, que · se :farã com 
qualquer numero, antes de se levantar a sessão • 

.. .. . :. . -";• 

CAPITULO Vll 

DA POLTOL{ 
·.s. . . ! q : ~ . j - ·-· . • : • • ~ 

-Art.·. · f26·. :0 policiamento· dD ·edi!icio: d:! Camara ;e ' d& 
suas dependencias comp'ete, privativamente, á · Commissão 
~utiva, .sob . a . direcção do presidente, sem intervenção de 
qualquer , ou~o PodeJ,'.. . . .. : • ,. .. -" . , . : ,. · , . . 

Paragrapho unico. Este policiamento poderá · ser feito 
por força publica ~ agentes da policia commum, re~i
s'itados ao Governo -pela :Mesa e postos â inteira e exclus1va 

.. disposição desta. 
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Art. j27. Será permittido a qualquer pessoa, decente
mente _vestida, :assistir das galerias· ·,ás: sessões; ' desde, que 
esteja desarmada ·e guarde o maior silencio; sem· dnr qual
quer signal de applauso, ou de repr·ovacão; ao que se pas
~ar ·na· Camara. - .... , 
- . · §' 1.0 ··Haverá tribunas reservadas para senhoras, ·se.:. 
nadores, ex-Deputados e ex-Senadores, membros do .. c<Jrpo 
dit:~Lomatico, iun~cionarios. e tambem para us- representantes 
dos' jornaes diarios e das agencias telegraphicas previamente 
autorizados pela Mesa para o exerci cio :de ·,.sua profiss::to 
junto á Camara. 

§ 2.0 No recinto da Garoara e suas dependencias, du
rante as sessões, só serão admittidos os Deputados da pro
pria legislatura, os funccionarios da Secretaria em ser
'Vi~o' exclusivo . da · sessão, e os representantes da unpren-
sa; devidamente autorizados. na respectiva bancada. · 

· § 3.0 Os espectadores que perturbarem a sessão serão 
eompe!lidos a sair, immediatamente, do edificio· da Ca
mara· • . _ 
~ -·-. Art. t28. Quando, por simples advertencia, na fot·
ll':!a deste Regimento, não :íõr possivel ao Presidente . manter 
·a· ordem, poderã suspender, ou levant~r a sessão. 
- Paragrapho uni co. Se algum Deputado commetter, 
dentro do edificio da Camara, qualquer excesso, que deva 
ter repressão, a Commissão· Executiva conhecerã .do facto, 
expondo-o á Camara, que deliberará .a respeito em- ses.sã!J 
secreta. 

Art. 129. Quando no edificio da Camara se commetter 
algum delicto, realizar-se-á · a prisão do- criminoso, &brin
da-se inquerito sob · a direcção de um dos membros da. 
Commissão- Executiva designada pelo Presidente. 

§ 1.0 Serão observados no processo as leis e regula
mentos policiaes do Districto Federal,. no que lhe · forem 
applicaveis. . · · ·: 

§ 2.0 Servirá de esl!rivão nesse processo o funccJonarlO 
da Se~retaria que fõr para ísso designado· pelo·. Pr-esidente. 

§ s.o O inquerito, que terá rapido .an~a_m~nto, será 
~nviado com o delinquente á autor.1dade JUdlClana. 

CAPITULO VIII 
:,I 

DA ELEIÇÃO DE INTF..RVENTOR. 

Art. 130. Quando a Camara resolver eleger o interven .. 
tor, nos termos 'do art. i2, § 1°, da. Consti~u~cão, o processo 

-a ·seguir ·será o mesmo adoptado pau a ~!e1çao dos membro~ 
·da Mesa.- · · · · · 

TITULO Ili 

Da elaboração legislativa 

CAPITl!LO I 

DO PROCESSO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

..... , 
,. 

Art. i3i. Recebida pela Mesa da Camara dC!s . Depu
tados ·a proposta d2 revisão, ou emenda da · Const1tuu;ão da 
Republica, sera lidn a bora ·do expediente,. mandada pu-
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blicar no orgão official da Camara e em· avulsos, que se
rão di.stribuidos· por. todos os Deputados, ficando !!Obre à 
mesa durante o prazo de dez dias uteis para receber emendaS 
de. primeira discussão. · 

§ f ·0 Dentro das 48 horas seguintes á leitura officfal 
da proposta de revisão, ou emenda da Constituição, será ~lei• 
ta uma commissâo especial, de cinco membros, no .caso de 
(!menda, e de onze, no caso de revisão, ã qttal a Mesa da Oa
mara enviará a proposta e as emendas qtte houverem sido 
recebidas, á medida que o forem sendo. 

·§ 2.0 As vagas na commissão serão prehenchidas por 
eleição, que se realizará dentro de 48 horas, contadas da sua 
verificação. · . 
. Art. 132. A Commissão Especial de revisão eonstitli• 
cional incumbe, dentro do prazo de dez dias, a contar áa 
data em Que · a receber da Mesa da Camara, apresentar .pare
.cer sobre a proposta -e sobre as emendas, opinando sobre as 
mesmas e não podendo oferecer novas emendas. As emen.;
das não serão admittidas quando não for6m subscriptas por 
dois quintos do numero total dos Deputados. · · 
· § t.• Findo esse prazo, . com parecer ou sem eU e. irão 
proposta, emendae. e parecer, se· houver, ã impressão e en
tr~rão eonjunctamente em ordem do dia. 48 horas depois de 
distribuida~ em avulsos aos Deputados. · 

§ 2.0 A sessão, em cuja ordem do dia figurar a ma
teria, durará cinco horas, prorogaveis por tempo que a Ca
mara resolver, podendo V'ltar proposta ou emendas mes-
mo nas prorogações. · . 

§ 3.0 A .discussão da proposta, emendas e parecer. será 
feita englobadamente, procedendo-se porém á votação das 
emendas destacadamente e a seguir á da proposta. · 

§ 4.0 Aeceita a revisão, por maioria de votos. será. a 
proposta enviada ao Senado, salvo se tiver tido origem 
nelle, caso em que será logo providenciada a elaboração e 
publicacão immediata do projecto na fórma que tiver sido 
aquella determinada. 

Art. 133. Na primeira sessão legislativa da legi~la
tura seguinte será o projecto de revisão constitucional su:. 
jeito aos mesmos tramites do art. 130 e seus paragraphos . 

§ 1.0 A' Commissão :Especial incumbe, dentro de trinta 
dias, a contar da data em que os receber da Mesa. da Ca
mara, apresenta~ parecer . sobre 9 projeQto e emendas, opi
nando sobre os mesmos e podendo· offerecer novas emendas 

-ou substituqvos. · . ·. . . . 
c § 2.° Fmdo esse prazo, com, pa:recer _ ou sem elle, irão 
.projecto, emendas e parecer, se houver, á impressão e en-
trarão conjunctamente ·em ordem do dia cinco dias depois 
de distribuidos em avulsos aos Deputados. · 

§ 3.0 O projecto será considerado englobadamente na 
primeira e na terceira discussões, sendo que a segunda dis
cussão se fará por artigos, e, se estes contiverem mais de 
um uumero ou lettra, por estas, uma a uma. 

§ 4.0 Nas tres discussões cada Deputado tem direito a 
falar durante duas horas, em uma ou mais vezes. As ques
tões de ordem só poderão ser propostas dentro desse mes
mo prazo total. 
· § 5.0 Ao relator, ou ao membro da commissão especial 

· qué o substituir, é licito replicar, a qualquer orador, nós 
prazos gue cabem a cada Deputado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 139 de 207 

- i67-

§ 6.0 Todas as discussões poderão ser encerradas me
diante requerimento assignado por um quarto do numero 
total dos Deputados, e approvado por dois terços, pelo me
nos, dos presentes, desde que Já se tenham eC!ectuado em 
duas sessões anteriores. 

§ 7.0 0 intersticio entre uma vota<.:ãO e qualquer acto 
mieial da discussão subsequente do projeeto de revisão da 
Constituição será de 48 boras. 

§ 8.0 Entre uma vota<.:âo e a discussão immediata, a 
Commiss.ão Especial poderá organizar o projecto, se fõr 
necessar10, de accordo com o vencido, distril:luindo a mate
ria appl'ovada, fundindo-a e systematizando-a, eomtant.o 
que não se alterem a redacção e o texto dos dispositivos 
~;pprovados. 

§ 9.0 Para receber emendas, ticarâ o projecto sobre a 
mesa durante dez dias uteis na primeira discussão, eínco 
na segunda, e tres na terceira, mas não será acceita emen
da alguma que não esteja assignada pelo menos por um 
quarto do numero total dos Deputados. . 

. § iU ... As emendas serão lidas no expedi.,.nte da sessão 
immediata á. termí.aa~;ão do prazo para seu recebimento e 
~nviadas á Commissâo Especial. 

§ H. Toda emenda deverá ser redigida de fórma a 
ser incorporada ao projecto sem dependeneia de nova re-
dacoão. · 

§ 12. A emenda suppressiva de dispositivos da Con
stítuicão proporá a eliminacão integral de um testo ou 
artigo. · 

§ i3. A emenda modificativa deverá conter a altera
cão suggerida ao texto ou artigo, sob a fcrma de um substi..; 
tutivo ao mesmo texto ou artigo. 

§ 14. As emendas substitutivas serão as apresentadas 
em substituicão a todas ou a qualquer das t:roposicões an
teriof.'mente approvadas, e deverão conter as alterações Q.ue 
suggerirem aos textos ou aos artigos da Constituição, ou da 
proposta, a que se referirem, isolada ou englobadamente. 

§ !5. A emenda additiva será um novo artigo a ser 
incorporado á proposta de revisão, contendo materia não 
tratada nos demais artigos ou ·textos. 

§ 16. A Mesa da Camara dos Deputados só acceitará 
emenda - additiva, substituliva, modificativa, ou suppres
siva - com a redaccão definitiva do texto, artigo, para
grapho, numero, letra, ou alinea a que se reportar. 

§ f7. O parecer e as emendas de 2• discussão, nesta e 
na s• a.pprovados, soffrerão urna discussão espe~ial, bem 
como o parecer e as emendas de 3" discussão, nesta appro
vados, podendo então cada Deputado falar durante uma 
hora, em uma ou mais vezes. 

§ i~. A votação do projecto será sempre nominal e por 
artigos, podendo entretanto ser feita por numeras ou te
tras em que estes se dividirem, se assim o entender a Ca
mara. 

§ 19. Para o encaminhamento de vo.tação só será per
mittida a palavra uma vez a cada Deputado, por um quartQ 
de hora improrogavel, na i 8 e na sa discussões, ~ urna. vez 
por artigo, por cinco minutos, na 2a. discussão. . 

§ 20. Os artigos rejeitados não poderão ser renovados, 
sob mesma redacção, ou de forma diversa. 

§ 21. Approvado o projeeto em a~ díscussão,. será en
viado ao Senado, independentemente de rE>daccão fmal. 
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Art. 134. Quando o projecto tiver 
ou quando o originaria da · Camara fOr 
:Dado, applicar-se-lbe-â O disposto · DO 
QUanto couber. 

origem no Senado, 
emendado pelo ;Se
artigo. antecedente 

Paragrapho unico. Se o projecto originaria do Senado 
fõr emendado pela Garoara, será ·devolvido áquelle após a 
31 discussão e VOtação, para OS"fins· de direito; · <· . ;~ 

Art. 135. O projecto de revisão approvado no primeiro 
aono pelo Camara e pelo Senado, será posto em discussão 
quinze dias depois de inaugurada a Camara no anno. se':" 
guinte. · · 
. .. · § !.0 Nenhuma nova emenda poderá ser então scceita 
pela Mesa. . . . 
. § 2.0 Nas tres discussões a que é de novo submettido 
o projecto, só .. se poderá falar sobre o que houver sido 
adotado· e .. sómente isto será votado. . . . . 

Art. t36;· Adaptado definitivamente o projeeto de re
visão da Constituicão, a Mesa da Camara o promulgará· e 
publicará conjtinctamente com a· Mesa ·do Senado, na fórma 
do .§ 3° do art • . 178 da mesma Constituição. 

Art •. 137. Todos os prazos e interstícios são impro
rogaveis, mas podem ser reduzidos, a requerimento de ·qual
quer Deputado approvado pela · Camara, inclusive o!! que 
já tiverem .siC1o iniciados. . · 

·Art. · i38. Ei:ri tuâo quanto não contrariarem· estas dispo-: 
sicões espeeíaes, regularão a discussão da materia as dispo
s~ções . do Regimento referentes · aos projectos de leis .ordi-
narias. ·, ·.· ... . 

Art. t39. A' discussão e votação das propostas dd 
emenda á :Constituicão ·se· applicarão: :os artigo& 133 a 138 
quanto Cbuber, .reduzido o prazo do art. 133, § 1°. a quinze 
dias, e applicando-se : o disposto ·quanto á 2• discll3são:' á 
d6 , e o disposto quanto á ·.aa. á 28 ,:.excepto quanto ao · prazo 
para apresen.tação das sub.emendas ·que . serã ·:O. : mes.mo-,:çon
~ante do ·§ go do art. · 133. ,Verificada a .. spprovação. pre
~ista no art. i78, §. 10, 38 alínea.· da .. Constituição. ·a ,pro
posta assim appr ovada . será immediatamente encaminhada 
ao· Senado. e. se deste fôr ·originaria .e tiv.e.r tido igual vo
tacãoí: ,será immediatamente: .promulgada. 

•.·: · 

CAPITUL0 li 

oÂs . PROPOBU;õ'ss 

Art. 140. Propostcão é · :lod~· materia sujeita á deli-
beração d& Camara. : _. .·.:·: .. 

· § · f. O . AS : proposições poderão consistir em projectos de 
lei ou d~ ·resolucãor emendas; ·:indicações. ·rcquerunentos;;e 
pareceres • . : 
· ·, ··, § 2.0 Só serão aeceitaS' pela Mesa proposicões sobre 
assuiilpt"os àa competeneia da Camara •e .. redigidas.' de accordo 
com··esle Regimento. · ' · J: · · • · •· · · · • • , .. · .: :-. . · ',:· 

Art. Ui.' "l'oi.ia · proposição deverá ser redigida com 
clareza, em termos explicitas· e symbeticos. 

§ L0 A Mesa·· deiiarâ de ·acoilitai' qÜaiquer proposição 
que •ctelegue 'a -outro· poder, · attribuições privativas ··do Le-
gislativo. ··•· 7 · · · .. , .•. . •. 
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. § 2.0 Nenhuma proposição poderá conter citação da lel, 
ou de artigo • sem que os transcreva por . ex:fenso. . 
. .•§ 3.0 Todas as transcripções serão feitas antes, ou de-
pois, da proposição e núnca ein seu texto.. . . . . 
. § 4.t. A Mesa providenciará no sentido de adaptar a Se
cretaria 'da Camara as proposicões vindas do Senado ás dis
posições dos .. dois . paragraphos antecedentes. 

§. 5.0 Não serão admittidas, em qualquer pronosição. 
expressões offerisivas a quem quer que seja~ • 

Art. :U2. Nenhuma proposição será sujeita f1 dis
cussão, ou á votação, sem que seja interposto parecer sobre 
ellas, pelas Comi;nissões da Caroara. excepto nos casos ex
pressamente previstos neste Regimento. 
. Art. i43. Nenhuma. proposição, approvando contractos 
ou c~mcessões, poderá ser acceita. pela Mesa da Camara sem 
que transcreva por extenso todo o contracto ou concess.ão. 

SECÇ.3.0 l 

Dos projectos 

Art. 144. Projecto é toda proposição destinada é. dis
cussão e votação da Camara, para o fim de obrigar geral~ 
Jnente. . · 

§ 1.0 Projecto de lei é a proposicão que, approvacla 
pelo Poder Legislativo, deve ser submettida á sancc;ão do 
Presidente da Republica. 

§ 2.0 Projecto de decreto legislativo é a proposição 
que, approvada pelo Poder Legislativo, independe de saDil
cão do Presidente da .Republica~. 

§ 3.0 Projecto de resolucão é a. proposição sobre as
sumpto ·da economia· interna da Garoara~ 
.· · Art. f45. Os projectos deverão ser assiguados pelos 
seus autores e divididos em artigos numerados, concisos e 
claros, sendo precedidos sempre de ementa enunciativa de 
·seu objecto. 
··· · § t.o Cada projecto deverá conter, simplesmente, a 
enuncia~ão da vontade legislativa de accordo com a .respecti-
va ementa. · 

§ 2.0 O autor do projecto poderá fundamental-o por 
escripto, ou verbalmente; . 

§ 3.0 · Nenhum artigo de projeclo poderá conter duas 
ou ma1s proposições, independentes entre si, de modo que 
se ·possa adaptar- uma e -rejeitar, outra.·. ' · 
·. § 4;0 Sempre que um projecto não estiver devidamente 
redigido, a Mesa restituil-o-á ao autor, para organizai-o de 
accordo com • as determinações · regimentaes. · · · · · 

§ 5.0 Se os projectos enviados pelo Senado ou pelo Pre
sjdente da oRepublica não contiverem ementa, o 1° Secretario 
providenciará para que lhes seja apposta~ · ' 

Art. f46. O projecto apresentado á Camara por qual
quer Deputado será ·lido á hora do expediente e, quando 
se passar á. ordem do dia, · será submettido a• votos, para ser 
considerado, ou :não, objecto· de· deliberação. ' · 

fi 1.o Considerado objecto de deliberaÇão, o projecto 
será ~despachado' ás, Commissões respectivas;. por intermedio 
da Secretaria ·da Camara, onde, ·-primeiramet~te, dar-lhe-:ão 
uma epigraphe srntbetica, sendo remettido · ao seu destino 
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depois de numerado, resgistrado. e extrahida a copia para 
fr devida publicação. 

§ 2.o Se o projecto não fõr considerado objecto de delt
lleração estará desde logo rejeitado·. 
: § 3.o Independerão deste apoiamento preliminar, sendo 
desde logo considerados objectos de deliberação, os projectos 
das Commissões, · os do Senado, os da iniciativa do Poder 
Executivo, e os que obtiverem as assígoaturas de 10 Depu
tados pelo menos. 

§ 4.0 Não serão admittidos pela Meea ~ projectos que 
contrariem dispositivos da Constituição. 

Art. U7. Todos os projectos entrarão em ordem do 
dia logo que tiverem parecer das Commissões a cujo e:ra
me forem submettidos, a juizo do Presidente da Camara. 

§ f.:l Os projectos e os pareceres respectivos iriio a im
primir na acta dos trabalhos da Camara e em avulsos, que 
serão distribuídos pelos Deputado.;;. 

§ 2.0 Em ca5o de urgencia a Camara poderá, a requeri
mento escripto de qualquer Deputado, independentemente de 
discussão, dispensar a impressão a que ee refere o paragra
pho anterior. 

Art. 148. Salvo as excepcões dos §§ 2o e 30 do art. .U 
da Constituição da Republica, todos os projectos de lei llD
derão ter origem na Camara sob a iniciativa de qualquer 
dos seus membros ou comm1ssões. · 

SECCXO 11 

Do! projectos "dado$ 

Art. U9. Os projeetos vetados pelo Presidente da Re
publica serão distribuídos á.s commissões competentes, se· 
gundo os fundamentos do véto, e constituirão neilas materia 
preferencial. 

§ 1.o Os projectos vetados serão sujeitos, em globo, a 
uma uniea discussão e votação por escrutínio secreto, 
considerando-se approvados se obtiverem o voto da maio
ria absoluta dos membros da Camara. 

§ 2.o Os Deputados que approvare~ o projecto vota
rão ~sim", e os que forem !avoraveís ao veto "não", utilf· 
zando-se para isso de cedulas impressás fornecidas pela 
Mesa e collocadas no compartimento indevassavel. 

§ 3.0 Os projectos vetados, quando approvados, serão 
devolvidos ao Presidente da Republica, para a formalidade 
da promulgação, quando da exclusiva competencia da Oa
mara, ou remettidos ao Senado, se nelles houver colla• 
borado. 

§ 4.o As Commissões, a cujo exame fOr enviado o pro .. 
jecto, deverão emittir parecer dentro de dez dias. 

§ 5.0 Se as Commissões não se manifestarem dentro de 
dez dias sobre o projecto vetado, o Presi<!,ente, ex of{icio, ou 
por deliberação da Camara, a requerimento de qualquer 
Deputado, poderá incluil-o independentemente de parecer 
em ordem do dia. 

§ 6.o Decorridos trinta dias do recebi:nento pela ca. 
mara do projecto vetado, será o mesmo, com parecer ou Stml 
elle, incluído na ordem do dia. 
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SECÇãO III 

Do1 CodigO$ 

Art . i50. Salvo o disposto no art. 48 da Constituição, 
na discussão e votacão dos projectos de Codigo e de eori..
solidação de leis, a ordem dos trabalhos da Camara será a 
seguinte: 

§ i.0 Apresentado, impresso e dístribu!do o proJecto, 
sua discussão só será iniciada na sessão da Camara do aano 
seguinte. 

§ 2.0 A Mesa enviará exemplares do projecto aos Con
selhos Technieos geraes, ás corporações e autoridades cuja 
audiencia possa ser util, convidando-as a remetterem, no 
prazo de seis mezes, á Secretaria da Camara, as emendas e 
observações que Julgarem convenientes. 

§ 3.0 Iniciados os trabalhOs da sessão ordinaría, nos 
termos do § i 0 , o Presidente da Camara declarará. que, es
tando distribuído o projecto, fica o mesmo sobre a mesa, 
afim de receber emendas, durante iO dias, terminados os 
quaes será submettido, com essas emendas e as de que reza 
o § 2o, depois de 1mpressas, a uma Gommissão Especial. 

§ -i.0 Na sua primeira reunião a Commissão elegerâ. J>Or 
maioria absoluta de votos, seu presidente e um relator, 
salvo o disposto no art. 66. 

§ 5.0 A Commissão funcclonará em dias prévtamente 
designados e as suas decisões, que constarão àas ac.l!U!, serão 
sempre tomadas por maioria absoluta de votos, sendo os 
debates devidamente tachigraphados e publicados no Dia
rio do Poder Leailtlativo. . 

§ 6.0 A Commissão poderii ouvir, no decurso de sea 
trabalho, a quem entender conveniente. 

§ 7.0 O parecer sobre o projecto será apresentado no 
prazo maxímo de 60 dias e contemplado na ordem do! tra
balhos it; dias após a sua publicação, podendo a Camara, me
diante representação da Commissão, prorogar esses prazos 
pelo tempo que julgar conveniente. 

§ 8.0 Haverá, uma só di~cussão e votação do projeeto, 
nmbas por titulas, podendo durante a discussA.o ser apresen
tadas emendas, que, depois de encerrada a diecussão, irão á 
Commissão especial, para sobre as mesmus elaborar parece-r. 

§ 9.o Na discussão e votação dessas emendas observar• 
se-á o disposto neste Regimento para os projectos em geral. 

§ 10. Nenhum Deputado poderá. falar mais de uma vez 
sobre cada titulo do projecto . 

§ H. A redacção final do projecto. conforme o ven
cido, será feita pela Commissão Especial, que é lambem 
competente para emittir parecer sobre as emendas do Se
nado. 

Art. 15f. Na discussão e votacão dos projectos de Codi
go e de consolidação de leis, a que se refere o art. 48 da 
Constitujção, tlbservnr-se-ão as seguintP.s n?rmas: 

a) A Camara, logo que receba qualquer dos projectos, 
desde que resolva aprovai-os em globo, enviai-o-á ao Senado, 
para que este o reveja. 

b) · Devolvido pelo Senado, na mesma sessão em que 
fór lido, será nomeada uma Commissão Especial, para rev~r 
o -projecto, dar parecer sobre as emendas que lhe forem 
apr esentadas, e redigil-o afinal. Essa commi~são reunir-se-á 
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no dia util immediato, elegendo seu presidente que distri
buirá a materia. 

c) Publicado no Diario do Poder Legislativa o projeto 
recebido do Senado, será posto em diseussão por dez dias, 
durante os quaes poderão serê'lhe offerecidas , emendas, 
desde Jogo encaminhadas. á Commissão Espec-iaL . . 

d) Não sendo ofi'ereeidas .emendas, a. fummissão Espe
cial dará seu parecer. sendo o projecto sllbmattido á votaoão 
em globo, e enviado á ssnccão, se appravado. 

. e). Havendo emendas, dentro. de vinte. dias contados do 
final do prazo pat•a ·reoohel-as, a Commissão dará parecer 
sobre a~ · offerecidas, redigindo desde !ogo o projecl.o . na 
conformidade do ,que houyer·.acceito. ,. 

f} Assim redtgldo, será o projecto submettido em globo 
á votllção, sem preJuízo das emendas. QU9 não houverem s1do 
acceitas, no todo ou em parte; pela Commissão. : . 

g} approvado o projaet.o. proceder-se-á á votação ds.s 
emendas não acceita.s. Votada a ult.imn emenda, o projeoto 
voltará á Commissão para. dentro ,de t.res .dias redigil-o de 
eceordo com o vencido. . . . , . 

h) Publicado de novo o projecto. poderão ser offereeidas 
durante tres dias, emendas exelusivamente de redacção. 

·i) Votadas essas emendas, será o projecto. enviado ao 
Senado para que sobre ellas se pronuncie. 
I 

SECÇÃO IV 

Dos projectos peritJI'.ijcos 

Art. i52. Leis ou r~solucões periodica.s são as que dei
xam de vigorar, independentemente de revogação expressa. 
findo o prazo para o qual foram votadas. 

§ 1.0 São leis annuas as orcamentarias; quatriennaes 
as de fixação das forcas, observado o disposto no art. 41, 
§ fO, da Constituição. 

§ 2.o São resoluções quatriennaes, as que fixam o sub
sidio do Pt·esidente da Republica, e· o subsidio e ajuda de 
custo dos membros do Poder Legislativo. 

Art. i53. Os projectos de leis periodicas serão inclui
dos em ordem do dia de preferencia a quaesquer outrag pro
posições, salvo· as de prorogacão das sessões da. Camara · e 
os projectos considerados urgentes. 

§ f.0 O encerramento de qualquer das discussões dos 
projectos de leis periodicas só poderá ser requerido deooi.S 
de realizada em duas sessões ordinarias. 

§ 2.o Quando faltarem apenas oito dias para o encer
ramento dos trabalhos legislativos, os projectos de leiS pe
·riodicas serão iocluidos ·na ordem do dia independente
mente. de distribuição em avulsos, de impressão, e até mes-
mo de parecer. · . . . 

§ 3.0 Na hypothese da paragrapho anterior, ficará ás 
Commissões de Orçamento e de Segurança Nacional o direi
.to · d~ 11e pronunciarem sobre o assumpto, verbalmente, du
rante a discussão, ou no momento da votação. 
· · § 4.0 Ainda dentro desses oito dias, a que se refere o 

§ 1°, a .Mesa · poderá, conforme a urgencia; determinar a 
immediat.a discussão-;· ou votação, de qualquer dos prOjectos 
de lets periodicas, com 'Preterição da ordem do dia. 
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· · ' § · 5..0 'Na hypothese -do· paragrapbo anterior. só poderá 
l!!er requerido o encerramento da discussão após falarem 
dois oradores • · 

§ 6.° Caso sejam dadas á discussão, ou·á votação, sem.a 
impressão prévia, ou sem. a distribuição em avulsos. o to 
Secretario lerá no momento da discussão, ou no da vota~,;ão, 
cada· uma dessas proposições. · · 

§ 7.0 Se, na hypothese do § 2°, as propósicões a serem 
votadas estiverem impressas, o encaminhamento da vota
cão será feito de ama só vez para todas as emendas, DO
dendo porém o relator responder a cada Deputado que 
encaminhar a votacão. 

Se as· emendas não estiverem impressas. sómente o l"e
lator, ou o primeiro signatario dellas e, na falta destes, res
pectivamente, qualquer membro ãa Commissão competente 
ou qualquer d.:Js signatarios, poderá discutil-as, ou encami
nhar a votação por prazos que, sommados, não excedam de 
meia hora. 

S U B-SEC0XO .1 

Da fixação das forças 

Art. i 54. Lei de fixação de forcas é a que determina, 
para um quatriennio, o effectivo total do pessoal do Exer-

·. cito ou. da Armada. 

§ i.o As leis de fixação ds torças são duas: 
a) lei de fixação de forças de terra; 
b) lei de fixação de .forças de mar. 
§ 2.o Compete á Commissão de SegUl'anca Nacional dar 

parecer sobre os projectos de fixação de forcas enviados pelo 
Presidente da Republica, offerecendo emendas a e!les se 
convier. 

§ a.o Se· até o dia 20 de maio não houver o Poder Exe
cutivo rernettido os projectos de fixação de forcas para o 
quatriennio seguinte, a Commissão de Seguranca Nacional 
baseará seus estudos· sobre a lei vigente, apresentando pro
jacto á Mesa, com as modificações que .julgar convenientes, 
ao ma.is tardar até o dia 5 de junlJ.o. 

. . § 4.o Se até o dia 5 de junho a Mesa não houver rece
bido: da Commissão de Seguranca. Nacional os projectos de 
fixação de forcas de accordo com os paragrapbos anterio
res, incluirá em ordem do dia. em fórma de projecto, as 
leis em Vigor~ · · 

§ s~o Erri qualquer das hypotheses· anteriores, os pro
jectos de fixação de forcas terão o andamento dos de Com
missão.· 

§ 6.o O· adiamento da discussão desses projectos só po
derá ser requerido pelo prazo maximo de 72 horas. 

§ 7.o O adiamento da votação delles só poderá ser re
queridó pelo prazo maximo de 48 hora:s. 

· § s.o Os prazos para serem offer~eidos parecere~ ·as 
emenda~ serão de 10 dias, em segunda discussão, e de ctnco 
dias, em terceira. 

SUB-SECÇÃO 11 

Do orçamento 

Art. i55. Sem prejuízo de sua unidade institucional, 
os dispositivos da lei de orcamento se dividirão em dois 
Títulos: Receita e Despesa. 
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Art. i56. O Titulo de Despesa será organizado, dis
cutido e votado por Ministerios, incluindo-se no Capitulo 
referente ao Ministerio da Fazenda as disposições communs 
a este e a outros • 

. Art. i57. Incumbe á Commissão de Orçamento dar pare
cer sóbre o projecto de lei orcamentaria enviado pelo Presi
dente da Republica, offerecendo ~mendas se convier. 

Art. i 58. Se, dentro do primeiro mez da sessão legis
lativa, não houver a camara recebido esse projecto, do Pre
sidente da Republica. a Commissão de Orçamento elaborará 
o seu, baseando o trabalho sobre o orçamento do anno snte
rior e ·apresentando-o dentro do prazo de 30 dias. 

Paragrapho unico. Neste caso, a Commissão provideTl
eiará immediatamente quanto á responsabilização dos cul
pados. 

Al't. f59. Recebido pela Mesa, em qualquer hora da 
sessão, o projecto de orçamento, ou adaptado o do anno ante
rior será, independentemente de leitura no expediente, man
dado publicar e distribuir pelos Deputados, em avulsos im
pressos, não podendo o prazo de impressão e distribuição 
passar de oito dias improrogaveis. 

§ f.O Durante os cinco dias uteis seguintes ã distribui
ção dos avulsos, receberá a Mesa emendas ao projecto. 

§ 2,0 N.ão serão admittidas pela Mesa quaesquer emendu 
que contrariem o disposto no art. 50 da Constituição. 

§ 3.° Findo o prazo do § i 0 , serão as emendas, dentro das 
48 horas seguintes, mandadas publicar pelo Presidente, de

. pois de devidamente classificadas. 
Art. i60. O Presidente dará publicidade a qualquer 

emenda, ou proposicão, que haja recusado, ou eliminado, in-
dicando sempre o fundamento de sua decisão. · 

ti t.0 Do acto da Mesa, recusar:do emendas, haverá re
. curso para a Camara, por occasião de ser discutida a act.a. 
no dia em que forem publicadas no Diario do Poder Legü

. lati v o as recusadas. 
§ 2.0 As deliberações sobre as reclamações formulada3 

· de accordo com ·o paragrapho anterior, serão tomadas duran
te a ordem do dia, logo que haja maioria absoluta de Depu
tados presentes. 

Art. i6f. O Presidente remetterá, em seguida, S:! 
. emendas acceítas á Commissão, que as devolverá, dentro de 

1.2 dias, com seu parecer. 
Paragrapho unico. Este parecer, com o projecto e as 

· respectivas emendas, será publicado e distribuído em avulsos, 
no prazo maximo de oito dias. 

Art . 162. Distribuídos os avulsos, o projecto entrará 
para a ordem do dia, sendo porém obrigatorio o interstício 

. . de 48 horas ..:ntre a distribuicão e o inicio da discussão. 
Art. 163. As emendas não admittidas a projecto de let 

orcamentaria pelo disposto no art. !59, § 20, serão envíad&~, 
dentro de 48 horas, pelo Presidente, ao 1° Secretario para 
que as destine ás Commissões respectivas eomo projectos se
.Parados. 

Art. i6 4 . . A . segunda discussão do projecto orçamentari3 
será :feita por artigos. 
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. . Art.. 165. Votado o projecto, cJm as emendas, em s~

.gunda discussão, voltará á Commissão, afim de redigil-o, 
no prazo ma:ximo de tr-es dias, para a terceira discussão. 

§ 1.• Feita, publicada, e distribuída em avulsos a reda
. cção para a terceira discussão, independentemente de leitur:a 
. no expediente, receberá a Mesa emendas, durante os tres di1s 
uteis seguinte_. á distribuição. 

§ 2.0 Na terceira discussão :tão se admittirão emend<J.s 
que tendam a augmentar a despesa, salvo, apenas, quando 
propuzerem o restabelecimento de medida consignada na 
proposta do Poder Executi'\·o, ou consignarem verba para 
despesas já determinadas em lei. 

~ 3.0 Findo o prazo deste artigo serão todas as emenda:l 
mandadas publicar, devidamente classificadas, dentro de 48 
horas, pelo Presidente, que remetterá á Commissão as ac

. ceitas. 
§ 4.0 A Commissão devolverá, no prazo de iO dias, ~s 

·emendas com seu parecar, que será publica.lo e distribuído 
em avulsos, no prazo de quatro dias. . 

§ 5.o A Commissão poderá, por intermedlo de seu PrMl~ 
. dente, requerer á Camara a prorogação dos prazos para a 
: apresentação de parecer ás emendas, em segunda ou tercein 
discussão, por mais cinco dias que serão improrogaveis. Esta 
reqnerirnento não terá discussão e poderá ser apresentado em 

· qualquer momento da sessão, submettendo-o a Mesa imme
diatamente a votos, com qualquer numero de presentes. 

§ 6.0 Findos os cinco dias da prorogação, o .Presidente, a 
· requerimento de qualquer Deputado, poderá. dar para a 

ordem do dia seguinte o projecto e as emendas, sem parece':', 
podendo neste caso o relator, nos cinco minutos de prazn 
para encaminhar a votação, aconselhar á Camara a approva-

' ção ou a rejeição de cada uma das proposições, em paree<r 
verbal. · 

s 7.o O projecto, com as emendas e o parecer, entrará 
para a ordem do dia quatro dias depois de lido, sendo porém 

· indispensavel o interstício de 2~ horas entre a distribuição 
. determinada pelo § a· e o inicio da discussão. 

§ 8.0 Esta discussão versará sobre o projecto englobada
mente. 

§ 9.o Encerrada a discussão, serão submettidos á votação 
o projecto e as emendas. 

§ 10. ·Em caso algum, por occasião da votação, poderá 
qualquer Deputado occupar a tribuna por mais de cinco mi
nutos. 

§ U. Terminada a votação, irão os papeis á Commissão 
de Orçamento para a redaccão final. 

§ 12. A redacção final deverá ser feita no prazo maximo 
de cinco dias . 

Art. f66. A Commissão de Orçamento indicará sempre, 
como observação, na parte do projecto relativa á despesa com 
servicos que produzem renda, o total desta aQ lado do ds 

. despesa respectiva, e a differença entre as duas parcella~. 
§ 1.o A' &mmissão de Orçamento será permittido, ao 

'opinar sobre emendas, propór modificações ao projecto e ás 
emendas, offerecer outras novas, e apresentar substitutivos 
de ordem geral a varias emendas, ou a grupos dellas que 
versem sobre o mesmo assumpto ou sobre objecto de igual 
natureza. 

§ 2.0 A approvação do substitutivo prejudicará ~ votação 
. das proposições a que se referir. · · 
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··· § 3.0 ~ Cornmissão de Orçamento, quanto ao offereai
mento de emendas, quer na. segunda, quer na terceira · dis~ 
cussão; estará sujeita ás mesmas restricções impostas aos 
Deputados. ·· 
. .., · Art. 167. Na el3.bôracão ·do orçamento o producto ·~e 

' impostos, ta~as, ou qu:1esquer tributos· creados· para fins de
terminados, não poderá ter applicacão differente. 

SUB-SECÇÃO III 

Do subsidio e da ajuda de custQ 

Art. 168. A Commissão de Finaricas formulará, até ao 
dia 31 de maio da ultima sessão legislativa de cada legisla~ 
tura,' o projecto de fixacão do subsidio e da ajuda de custo 
dos Deputados «:~:a legislatura seguinte. · · 

· § 1.0 Se a Commissão de Financas, ou qualquer outra, t>u 
ainda qualquer Deputado, não houver apresentado, até ao dia 
31 de maio da ·ultima sessão legislativa da legislatura, essd 
projecto, a Mesa incluirá na ordem do dia da primeira sessão, 
. em fórma de proposição legislativa, a resolucão respectiva 
em vigor. 

§ 2.0 As emendas a e!>Se projecto serão enviadas á Com
missão de Finanças, que terá o prazo de cinco dias improro-
gaveis para a emissão do respectivo parecer. · 

§ 3.0 Approvado o projecto, . a Commissão de Orçamento, 
pelo relator do Ministerio do Interior; providenciará ·no sen
tido de serem postas de accordo com elle as necessarias 
verbas or~amentarias. 

Art. 169 . A Commissão de Finanças apresentará atá ·o 
dia 31 de maio do ultimo anno de eada periooo · presiden
cial, projecto de subsidio ao Presidente da Republica para o 
periodo seguinte . · .. 
: . § 1.0 Se a Commissão de Finanças ou qualquer Deputado 
rião ho'uver apresentado, até ao dia 31 da mato, esse projecto, 
a Mesa incluirá na ordem do dia; sob a · !órma de proposição 
legislativa, ·as disposições em ·vigór 'sobre a materia. ·. . 

· § z.• A· Commissão de Orçamento, por intermedio do re~ 
lator do Ministerio do Interior, ·providenciárá de · modo a 
serem incluídas no orçamento as verbas necessarias. 

SECÇÃ_O _V 

Da prorogação e do adiamento dfJ.$ sessões 

Art. f 70. Qualquer Deputado poderá propor, por meio 
de projecto cte resolução, a pr.orogação da- sessão •. 

§ ·1.o··O projecto de prorogação. da ·sessão legislativa · será 
· considerado ma ter! a ·urgente, · terá . uma só discussão; ·em 

globo; em ·uma só sessão,.·indeperiderá ·de parecer, ' e: preferi
rá, na discus,são ·e na votacão; a ·qualquer outro.-projecto. 

· §. ·2.0 Logo depois de approvado, será O· projecto remet- · 
tido ·ao Senado, independentemente· de ·redacção final .. ' · ·, 
·: . § 3.0 A discussão e a votação desses projectos não admit-

: tirão .. adiamento. · · . 
. Art. 171. Para o adiamento da sessão legislativa; cuja 
iniciativa· pertenci á ·Camara, será unpresciildivel qlli! ·o pro
jacto respectivo contenha os motivos que o determinam, in-
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dicando o dia e o mez do reinício dos trabalhos, de modo que
os seis mezes da sessão sejam completados dentro do mesmo
anno. 

§ :1.0 Esse projecto de resolucão deverá conter, pelo me
nos, cinco assignaturas. 

§ 2.0 Depois de julgado objecto de deliberação, pela.. 
maioria dos presentes, será o projecto remettido ás Coi:nmis
sões Executiva e de Constituicão e Justiça, para, em reuniãa
conjuncta e dentro de cinco dias, interporem parecer. 

§ 3.0 Se, esgotado esse prazo, não fôr apresentado o pa
recer, poderá entrar o projecto em discussão, independente
mente delle, por deliberação da Camara, a requerimento de· 
qualquer Deputado. 

§ 4.0 Os tramites dos projectos de adiamento da sessão. 
serão os mesmos de qualquer projecto de Commissão. 

SECÇÃO VI 

Do Re(Jimento Interno 

.Art. f 72. O Regimento Interno só poderá ser modi:l'l-· 
cado mediante projecto de resolução da Camara. 

§ 1,0 A Commissão Executiva apresentará, dentro d'l' 
prazo rnaximo de 30 dias, parecer sobre qualquer projecto 
nesse sentidQ. 

§ 2.0 Projecto e parecer entrarão em discussão unica oito· 
dias depois de publicados e distribuídos em avulsos. 

§ 3.0 Encerrada a discussão, que se prolongará no mí
nimo por dois dias de sessão, se forem apresentadas emendag.. 
a Commissão Executiva emittirá, dentro de cinoo dias, pa
recer sujeito tambem a uma unica discussão. 

§ 4.o Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á O· 
projecto, cuja redaccão final cabe á Commissão Executiva •. 

§ 5.0 A Mesa fará, todos os annos, ao fim da sessão le
gislativa ordinaria, a consolidação de todas as modificações
feitas no Regimento, do qual mandará tirar nova edição du
rante o interregno das sessões. 

SECÇÃO VII 

Das indicações 

.Art. f'73. Indicação é a proposição com que um Depu
tado suggere a manifestacão da Camara, ou de suas Com
missões, sobre determinado assumpto. 

§ i.O As indicaoões serão redigidas por escripto, em 
termos explícitos e em fórma synthetica, devendo ser assi-
gnadas pelos seus autores. . 

§ 2.o As indicacões recebidas pela Mesa. serão lidas em 
summula. despachadas ás Commissões com que tiverem cor
relação, e mandadas publicar na integra, na acta impressa. 
-dos trabalhos da Camara. . 

§ s.o As indicações independerão de qualquer julga
mento preliminar da Camara. 

§ 4.o A Commissão que receber uma indicacão deverá. 
interpôr parecer dentro do prazo de fO dias.· 

§ 5.0 A indicação e o respectivo parecer serão sujeitos a 
uma discussão unica. 

C. D. - VOLUME II ' ~ .. •' i2: 
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§ 6.0 Se á indicação fM apresentada emenda, para que 
~sta tenha parecer-, voltará á Commissão. 

§ 7.0 Este segundo parecer soffrerá uma discussão. 
· Art. :174.. Se o parecer de uma Commissão sobre uma 

indicação concluir por um projecto de lei ou resolução, e 
fOr approvado pela Camara, o projecto seguirá os tramites 
regimentaes a que se acham subordinadas as proposições 
dessa natureza.. 

SECÇÃO VIIJ 

Dos requerimentos 

Art. i 75. Requerimento é todo o pedido dirigido ao Pre· 
sidente da Camara, sobre objecto de expediente, ou de or
dem, por qualquer Deputado, ou Commissão. 

§ i.O Serão verbaes, independem de apoiamento, de dis
cussão, e de votação, sendo despachados, immediatamente, 
pelo Presidente, os requerimentos que solicitam: 

a) a palavra, ou a sua desistencia; 
b) a posse de · Deputado; 
c) a leitura de qualquer materia; 
d) a rectificação de acta; 
e) a inserção de d~claração em acta; 
f) a observancia de disposição regimental; . 
g) a remessa de documentos, livros, ou publioacões; 
h} a retirada de requerimento verbal, ou escrípto; 
i) a retirada de proposição com .parecer contrario; 
i) a verificação de votação; 
k) informações sobre a ordem dos trabalhos; 
l) o preenchimento de logares nas Commissões; 

·. m} a inclusão em ordem do dia de proposioões com os 
respectivos pareceres. 

_ § 2.0 Serão· escriptos, independem de apoiamento, de 
discussão e de votacão, sendo despachados pelo Presidente os requerimentos: · · 

a) de uma Commissão, solicitando audiencia de outra, 
ou outras, sobre qualquer ·a.ssumpto; 

b) de uma Commissão, solicitando reunião em eonjun
cto com outra, ou outras. 

' . 
§ 3.0 Serão verbaes e votados com qualquer numero, in

dependentemente de apoiamento e de discussão, ·os. ·reque
rimentos que ·solicitam: 

a) inserção em .acta de voto de regosijo, ou de peza.r; 
ó) representação da Camara. por Commissões externas;
c) levantamento da sessão, em regosijo; 

_ d). manifestação de regosijo,· ou de pezar, por officio, 
~egramnia,. ou ·por outra ·qualquer fórma escripta; , 
. ·· e) publicacão de informações officiaes no Diario do 
·Poder Legislativo; · · . · 
• .. f) permissão _par~- falar sent.aao; .. 
·- · g) prorogação de prazo para a apr~tação de Pa.recer 
~- ~men5fag dos pr.oject<Js de léi orçamentaria. 

§ 4.0 O requerimento de· prorogação da · sessão será es;." 
eriptó, :indep·enderà. dG apoiamento, nã·o .terá discussão, e vo
tar-se-á por maioria de votos, presente a maioria absoluta 

• - • · • . .• ~ - . ~- . r · . ~ 
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"dos Depu~dos, pelo processo symbolico; não admittirá en
.eaminhamento de votação e deverá prefixar o prazo da pro
.rogação. 

§ 5.0 Serão verbaes, independem de apoiamento, não 
·têm discussão, e só poderão ser votados com a presenca ·da 
.maioria absoluta de Deputados, os requerimentos de: 

a) dispensa de intersticio para a inclusiio de determi
..nada proposicão em ordem do dia; 

b) dispensa de impressão de qualquer proposição; 
c) retirada de proposição, substitutivo, emenda ou sub

-emenda, com parecer favoravel. 
d) destaque de emenda approv.ada, ou de parte de pro

posição, para constituir projecto separado; 
e) de reconsideração do acto da Mesa recusando emen

. .das aos projectos de orçamento. 
§ 6.o Serão escriptos, independem de apoiamento, não 

.têm discussão, e só poderão ser votados com a presença da 
.maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos de: · 

. a) remessa. a determinada· Commissão de papeis -despa· 
chados a outra; 

b) demissão de membros da Mesa; 
c) discussão e votação de proposições por capitulas . 

. 'grupo de artigos, ou de emendas; 
d) adiamento da discussão, ou da votacão; 
e) encerramento de discussão; · 
f) votação por determinado processo; 
g) preferencia; ·· · · · · 
h) urgencia. 
§ 7.o Serão escrip.tos, sujeitos a apoiamento e discussão • 

. só poderão ser votados com a presença da maioria absoluta 
-dos Deputados; os ·rettuerimentos· sobre: 

~ . . . . . 

a) informações solicitadas ao Poder Executivo, ou por 
-.s eu intermedio; · 

b) inclusão em ordem do dia de proposição sem parecer; 
c) votação por partes; 
d) audiencia de uma Commissão sobre determinada ma-

:ieria; 
e) nomeação de Commissões especiaes, ou mixtas; 
f) reunião da Camara em Commissão Geral; 
fl} . ses~õ~s e:x:traordinarias;.; 
h) sessões secretas; . . . , 

. i) quaesquer outros .assumptos que se não refiram a 
'!ncidentes sobrevindos no ·curso das . discussõe-s, ou ·das :vo-
tações. · · · · · 

·§ s.o • Serão csGriptos, _s_uj.eit.os . a apoiamento, parecer 
.da Commissão Executiva ·e discussão, e só poderão. ser vo.; 
tados com a ·presença da maioria absoluta dos D_eputados, 
os requerimentos de inserção, no Biario· do Pode·r ·Leoistatt• 
.vo ou ·Annaes, de documentos ·ou publicaÇões não offici~es . 

. Art. .1 76. Os ·requerimentos sujeitos ·a . discussão··· só 
.deverão ser ·.fundamentados verbalmente· depois de formula
'los e enviados á Mesa . · · · 

Paragrapbo unico. Independerá de apoiamento ·tl: reque
·rimento subscripto ·por. "Cinco ou }Dais DeputadoS . 

. . .Art. 1.77. Os requeriOlent{)S para levantamento. de ses..: 
.:.m·o por motivo de pezar, ·desde .que n~o~ se trate ·de falle_cl-: 

•· • • ' · • "' I 
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ment:o de Deputado ou Senador da propri~ legislatul"a, ou da~ 
Constituintes -Republicanas, de presidente, de ex-presidente, 
ex-vice-presidente da Republica, de presidente do Suprema· 
Tribunal Federal,. ou de Chefe em es:ercici.J · de alguma Na
ção · amiga, s& poderão ser receb1dos pela- Mesa quando con
tenham a assignatura: de ClUCoenta .Deputados, pelo meOO$r· 
ou de cinco presidentes de Commissões permanentes da Ca~ 
mara. 

SECÇÃ.:O IX 

Dos parecere& 

Art. :i 78. A's proposições mensagens e mais papeis su
jPitos á deliberaçãG das· Commissões, deverão estas apresen
tar parecer . 

§ :1.0 Parecer é a proposição com que uma Commissão-· 
~e pronuncia sobre qualquer mataria sujl'!ita ao seu estudo. 

~ 2.0 Será "vencido'' o voto dos membros de Com
missão contrariGs ao parecer. · 

§ a.o Quando o· voto vencido fOr fundamentado e termi
nar por conclusões diversas das do pareoor, tomar-á a deno-
rr.inação de .. voto em separado". · 

§ 4.o O membro de uma Commissão que discordar do' 
fnndamellto do parecer. mas concordar com as conclusões; 
assigna-lo-á: "IJelas conclnsões". 

~ 5.o Se a divergencia de um membro de Commissão com· 
o respectivo parecer não fór fundamental, assignal-o-á. .. com 
restricções". 

Art. i79. Os pareceres serão redigidos por escripto, 
em termos e:xpticitos, sobre a· conveniencia da· approvação ou: 
da re,jeição da materia a que se reportam, e terminarão por 
conclusões syntbetica.s. 

Paragrapho. uni co. Excepcionalmente, nos casos expres
~amente previstos no Regh'nento, os pareceres poderão ser· 
v~rbaes . · 

SEfJÇ.i.() X 

Das eme'IUlus 

Art. iso·. Emenda é a proposição apresentada como
accessoria de outra. 

Art. 1St. As emendas são suppressivas, substitutivas;. 
additivas, ou modificativas. 

§ 1.0 Emenda suppressiva é a proposição qua manda' 
erradicar qualquer parte de outra. 

~ .2.0 Emenda substitutiva é a. . proposição apresentada< 
comó succedanea ·a outra. 

§ 3.0 ~menda additiva é a proposiOão- que se accrescent~ 
& outra. 

§ .t.0 Não será adrtrittida· enienda' substi'tutivà, ou addí- · 
tiva, que não tenha relação direeta e immediata com a mate
teria da proposição principal. 

§ s.o A Mesa :iará pablicar, na acta dos trabalhos da
Camara, qualquer emenda que bouver recusado, com fun-
damento. no paragrapbo anterior. . 
· . . § 6.~ Emenda modificativa é a: qUe não altera- totalmen ... 
talmente ~ proposição principar •. 
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:: · ~§ 7.0 As emendas modificativas poderão ser a:mpliativas, 
·i'estrict.ivas, ou correctivas. 

§ 8.0 A emenda ampliativa é a que estenda a outra pes
.eôa, ou ·objecto, a disposição a que se refere. 

§ 9.0 A emenda restrictiva diminue a extensão da dis
:posicão que modifica. 
. .§ JO. A emenda. Cllrrectiva vão modifi.ca a substancia da 
disposição a que se refere mas apenas a redaccão. 

· § H. A separacão em duas ou mais partes, de qualquer 
artigo, paragrapho, numero, ou lettra de uma proposição, 
para o effeito de sua votação, .será considerada emenda mo
dificativa. 

Art. 182. Os prQjectos em primeira discussão não ad
mittirão emendas. 

§ 1.0 As emendas apresentadas pelas Commissües, em 
eeus pareceres •. sobre proposições consideradas objecto de 
deliberação, serão tomadas em consideração na 2• discussão . 

§ 2.0 As emendas apresentadas em 2• discussão deverão ser 
.~poiadas por cinco Deputados. · 

§ 3.0 As emendas offerecidas em sa discussão deverão ser 
. apOiadas pelo terço dos Deputados presentes. · 

§ 4.0 As emendas das Commissões, as 'do Senado, as que 
tiverem cinco assignaturas em 28. discussão, e dez em 3a, 
independem de apoi.amento. · 

§ s.o A emenda :á redacção :fjnal s6 será admitlida. para 
. .evitar incorreccâo, incoherencia, contradicção, ou absurdo ma-
-nifesto. · · · · 

§ ·6.0 As emendas que crea:~:em, ou augmentarem despe
zas, ou reduzirem a receita publica serão sempre submetti
das ao parecer da Coinmissão de ·:Finanças. 
·.. . Ar.Í. 183. A emenda aprésentada a o~tra eme~d~ de
nomina-se sub-emenda • . 

Paragrapho unico. As Commissões, ao apresentare~. pa
recer sobre emendas, poderão offerecer-lhes sub-emendas 
conforme o disposto· no art. 63 . 

Art. 184. Nenhuma emenda approvando contractos ou 
.eoncessões poderá ser acceita pela Mesa da Camara sem que 
se .tr.anscreva por e::denso o contracto ou concessão. 

TITU·LO IV 

·nas discussões 

Art. 185. Discussão é a phase dos trabalhos destinada 
ao debate em. plenario. 

· § .i.O Os .. projectos de lei,. ou de resolucão, iniciados na 
.carr:i'ara, serão s'ujéitos · a tres. discussões, salvo o disposto 
nos §§ seguintes. 

§ .2.~ Salvo ainda J:J t!isposto nos §§ seguin,tes, serão su
jeitos a duas discussões apenas, correspondentes á 2a e á 38 , 

·OS projectos de lei ou de resolucão.: 

.a) oriundos de . àommissões; 
·.b ) vindos : do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executive; 
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§ a.o Sof!rerão uma só discussão, que corresponderá. á
segunda, as seguintes proposições: 

a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer 
a p~: 

b) concedendo, ou negando passagem a forças estran
geiras pelo territorio do paiz, para operações militares; 

c) resolvendo, definitivamente, sobre tratados e con
venções c-om as nações estrangeiras; 

d) autorizando a decretação, ou a prorogacão do estado· 
de sítio em um ou mais pontos do territorio nacional; 

e) approvando ou não, ou suspendendo o estado de sitio· 
que, no intetvallo das sessões, houver sido decretado pelo-· 
Poder Executivo; 

f) approvando, ou não, os projectos de lei, ou de reso4 

Iução, que o Poder Executivo haja vetado; 
g) adiando, ou prorogando as sessões legislativas; 
k) sobre a economia interna da Camara; 
i) as emendas vindas do Senado. 

§ 4.0 Terão um~ s6 discussão, que corresponderâ á ter
ceira: 

a) a parte da proposição ou emenda approvada, desta-
cada para constituir projeeto separado; 

b) qualquer indicação; 
c) os pareceres que a devam soffrer; 
d) os requerimentos a ella sujeitos: 
e) os pro,jectos de que trata o art. 80, § 2°. 
§ 5.0 Se fôr apresentada a qualquer parecer, e approva

da, emenda que tenha o caracter de projecto de lei ou reso
lução. será subordinada á alinea a do paragrapho anterior •. 
considerando-se .o parecer prejudicado. 

Art. i86. A ta discussão de um projecto de lei ou de
resolução, será feita em glopo e versará unicamente sobre 
a sua utilidade e constitucionalidade. 

Art. 187. A 2a discusslio dos projectos eerá. feita por 
artigos, separadamente. 

§ i.O Na discussão do primeiro artigo poder-se-á falar· 
sobre a utilidade e conveniencia do projecto em geral. 

. § 2.0 As emendas offereeidas ao projecto em 2a discus
são entrarão em discussão com o artigo a que se referirem. 

Art. 188. Quando forem numerosos os artigos do pro
jecto, em 26 discussão, a Camara poderá resolver, a reque
rimento de qualquer Deputado, que a discussão se faQa por 
tiLulos, capitulas, seccõe~ ou gTupos de artigos. 

Art. 189. Quando, pelo numero, ou importancia, das· 
emendas offerecidas em 2a discussão, se tornar difficil o 
pronunciamento immediato da Camara, o Presidente. e:z
o(ficio, ou a requerimento de qualquer Deputado, enviará o 
projecto á Commissão respectiva, para interpôr paraeer. 

Paragrapho unico. Este parecer será impresso e distri
buído em avulsos, não soffr:erá, porém, discussão especial. 
· Art. 190. A aa. discussão versará sobre o projecto em 
globo. ' 

§ ~.0 As emendas offerecidas aos projectos em aa dis
eussão só serão admittidas depois de apoiadas pela terca' 
parte dos presentes, salvo quando assignadas por urna Com
missão, ou por dez .ou .mais Deputados. 
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§ 2.0 As emendas, encerrada a discussão do projecoo, 
serão remettidas á Commissão respectiva, com exeepção das 
de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

Art. !91.. A emendas que, directa ou indirectamente, 
immediata ou remotamente, augmentarem a despesa, ou 
diminuírem a receita publica, serão enviadas, tanto em .211 

·como em ao. discussão, á Commissão de Finanças. · 
Paragrapho uni co. Os pareceres da Commissão de Fi

nanças sobre essas emendas em 2a., como em sa, discussão 
soffrerão uma discussão especial. · · 

Art. 192. A redaccão final só será sujeita a discussão 
quando emendada. 

Art. i93. A discussão dos requerimentos sujeitos a 
debate será. encerrada não havendo quem peca a palavra, ou 
della desistindo quem a houver solicitado. 

§ 1.0 Encerrada a discussão será adiada a votação para 
depois de ultimada a da ordem do dia seguinte. 

§ 2.0 Se um Deputado pedir a palavra sobre um l"eque
rimento em discussão, será esta adiada para depois de ulti
mada a da materia constante da ordem do dia seguinte. 

§ 3.0 Encerrada a discussão do requerimento, ao fim da 
ordem do dia, será a sua votacãa incluida na ordem do dia 
seguinte, após a das proposições des~inadas a esse acto. 
. § 4.0 Só durante a discussão de uma proposição, inclusive 
·os projectos de leis periodicas e respectivas emendas, será 
admittida a apresentação de requerimentos solicitando a sua 
votação por partes. 

Art. f94. Os debates deverão realizar-se com ordem e 
solennidade. 

§ i.0 Os Deputados, com excepcão do Presidente. :fala
rio de pé. O Deputado só por enfermo poderá obter per
missão da C amara para falar sentado. 

§ 2.o É obrigatorio o uso da tribuna para. os Depu
tados que tenham de falar na hora do expediente, ou nas 
discussões, podendo porém o Deputado requerer licença 
á. Camara, que deliberará com qualquer numero, para falar 
das bancadas. Sempre que o Deputado falar das bancadas 
deverá fazel-o de uma das duas primeiras. 

Art. i95 . A nenhum Deputado será permittido fala,. 
sem pedir a palavra e sem que o Presidente lh'a conceda. 

§ f.0 Se um Deputado pretender falar sem que lhe 
haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti .. 
regimentalmente, o Presidente advertil-o-á, convidando-o & 
sentar-se. 

§ 2.0 Se, apesar dessa advertencia e desse convite, o Depu
tado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por 
terminado. 

§ 3.o Sempre que o Presidente der por terminado um 
discurso em qualquer phase da discussão, o serviço de 
stenographia dos debates deixará de apanhai-o. 

§ 4.o Se o Deputado insistir em perturbar a ordem, ou o 
proeesso regimental de qualquer discussão, o Presidente con
vidal-o-á. a retirar-se do recinto. 

§ 5.0 O Presidente poderá suspender a sessão !empre 
que julgar conveniente a bem da ordem dos debates. 

Art. 196. Occupando a tribuna, qualquer Deputado di .. 
r igirá as suas palavras ao }>residente, ou á Camara da um 
modo geral. 
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§ i.O Referindo-se em discurso a um collega; o Deputado 
odeverã preceder o seu nom& do tratamento de Senhor. 

§ 2.0 Dirigindo-se a qualquer collega, o Deputado dar
lhe-á sempre o tratamento de Excellencia. 
. § 3.0 Nenhum Deputado poderá referir-se a collega, ao 
Senado ou a qualquer de seus membros, e, de um modo ge
ral, a qualquer representante do poder publico, em fórma 
jnjuriosa ou descortez. 

Art. 197. O Deputado só poderá falar; 

a) para apresentar projectos, indicações, ou requeri-
mentos; 

·b) sobre proposição em discussão; 
·c) pela ordem; 
à) para encaminhar a votacão; 
·e) em explicação pessoal. · 

Art. i9S. Para fundam~ntar projectos, indicações, ou 
,;oequerimentos que não sejam de ordem nem incidentes ve
rificados no desenvolvimento das discussões ou das vota-
4;ões, deverá o Deputado inscrever-se no Livro do Expe
diente, a. isso especialmente destinado. 

§ i.O A inscripção de oradores para a hora do e~ediente 
poderá ser feita durante a sessão da vespera, ou no dia em 
.que o Deputado pret~mder oocupar a tribuna.. 
· § 2.0 A inscrip .. ão obedecerá á ordem chronologica da sua 
-solicitacão á Mesa, pelo Deputado pessoalmente. 

§ a.• Inscrevendo-se mais de um Denotado para a hora 
do expediente terão prefereneia para óccupar a tribuna. os 
membros da Mesa, para attender a questões de ordem ou de 
economia interna da Camara, e os Deputados que_ a não oc
(lUparam na sessão anterior, sendo dada a palavra aos de- . 
mais pela ordem da inscripção. 

§ 4.0 Publicar.se-á, diariamente, no ·Diario ào Pod~r Le
gislativo, em ·adclendo á acta impressa, a relação dos oradores 
inscríptos na vespera, ou a declaração de que não os ba. 

Art. i99. O Deputado, que solicitar a -palavra sobre 
proposição em discussão, não poderá: 

a) desviar-se da. questão em debate; 
b) falar sobre o vencido; 
c) usar de linguagem impropria; 
d) ultral)assar o prazo que lhe compete; 
e) deixar de aLtender ãs advertencias do Presidente •. 

Art. 200. O Deputado que não puder occupar a tribuna 
durante a hora do expediente, ou durante as discussões, fal-o-á 
ao fim da ordem do dia em "explicação pessoal". 

Art. 201. Quando mais de um Deputado pedir a palavra, 
simultaneamente, sobre um mesmo assumpto, o Presiden.te 
eoncedel-a-á: · 

a) em primeiro logar, ao autor de proposição; 
b) em segundo logar, ao relatõr; · 
c) em terceiro lagar, ao autor do voto em separado; 
d) em quarto Iogar, aos autores das emendas; 
e) em quinto logar, a um Deputado a favor; 
I) em sexto logar, a um Deputado contra. 
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. § 1.0 Sempre que mais de dous Deputados se inscr~ve!"em 
;.Para qualquer discussão, serão convidados a declarar se 
são pró, ou contra, a proposição em debate, para que a um 

..orador a favor succeda um contra, e vice-versa. 
§ 2.0 Para. a inscripção de oradores á discussão da ma-

teria em debate haverá um Livro dos Debates. . . 
§ 3.0 A inscripção de oradores no Livro dos Debates 

poderá ser feita logo que a proposiQão a ser discutida fOr 
incluída em ordem do dia. 

§ 4.0 Na hypothese de todos os Deputados inscriptos para 
o debate de determinada proposição serem a favor da mes

-ma, ou contra ella, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem da 
inscripcão. 

§ 5.0 Os discursos lidos serão publicados, no Diario do 
.. Poder L~gislativo, com esta declaracão: - O Sr. F. . . • leu 
·o seguinte discurso. 

Art. 202. Compete á Mesa expungir os debates a serem 
_publicados, de todas as expressões anti-regimentaes. 

CAPITULO I 

DOS APMTES 

_ Art. 203. A interrupção de um orador, por meio de 
:aparte, só será permittida quando este fOr curto e corlez . 

§ 1.0 Para apartear um collega deverá o Deputado soli
·citar-lhe pe~missão. 
. § . 2.• A's palavras do Presidente não serão admittido~ 

.apartes. · 
§ 3.• .Não serão admitíidos apartes successivos, pnl'al

lelos ao discurso. 
§ 4.0 Pol' occasiüo de encaminh:u11ento da votação não 

·serão admittidos apartes. 
§ 5.· o~ aptu·tes subordinal·-~e-ão á~ disposiçõas :-~la~ 

·tiva~ aos d~bates em tudo que· lhe!1 fór· cabivel . 
§ 6.• Recusada pelo o;·a.ior a permi::;ão para apar~e•. 

-estes não serão regist!·ados. 

CAPITULO li 

DO PRAZO DAS DISQUSSÕ:S:S 

. Art. 204. Os Deputados só poderão falar · sobre qual
·quer proposição em discussão, as vezes e pelos prazos esta
·l;lelecidos neste Regimento. 

Art. 205. Em 1& discussão cada Deputado porlet'á fa lar 
apenas uma vez, pelo prazo de uma hora. · · 

Art. 206. Em 2a di~cussão cada Deputado poderá fa;ar 
·duas vezes, pelo prazo total de duas horas. sobre detet·mi
nado artjgo, referindo-se a todos os outros. se previamente 
·àesistir de falàr, novamente, sobre ' os demai$ artigo~. 

§ 1.o Se o projecto contiver mais de dois, até cinco ar- . 
tigos, cada Deputado poderá falar uma hora ~obre cada 
~m. ' 

§ ~.o Se o projecto contiver mais de cinco. até dez sr!i
_gos, cada DeP'ltado poderá falar tr:nta· rnir.u~os sobre cad!l 
·.um. · 
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§ s.c Se o projecto contiver mais de dez, att! quinze ar-· 
tigos, cada Deputado poderá falar vinte minutos sobre 
cada um. 

§ 4.o Se-o projeeto contiver mais· de quinze, até vinte e 
quatro artigos, cada Deputado poderá falar quinze minutos 
sobre cada um. 

§ 5.0 Ouando o pro.jecto contiver mais de vintP e quatro 
artigos, a discussão serã regulada de fórma que caiba a cada· 
Deputado o prazo de duas horas para falar sobre cada gru
po de artigos, de modo Que nenhum exóeda ao prazo total 
de seis horas para toda a proposição. 

Art. 207. Em aa discussão cada Deputado poderá falar 
uma só vez, por duas horas. sobre o projecto em globo. 

Art. 208. Sobre a redação final cabel"á ao Deputado 
falar sómente para emendai-a, ou sobre emenda, apenas uma 
vez e por dez minutos. 

Paragrapho unico. Quando for discutida a redaccão 
final só poderão tomaT parte nesse debate, além do relator 
da proposição, dois oradores, pelo espaoo de dez minutos 
cada um. 

Art. 209. Nenhum Deputado, salvo o autor. ooderá 
falar mais de uma vez e por mais de meia hora sobre os 
requerimentos sujeitos a discussão. 

Art. 210. Os pareceres. que se não referirem a propQoo 
sicões da Camara ou do Senado, e que não concluirem por 
projecto, terão apenas uma discussão. durante a qual cada 
Deputado poderá falar uma vez po~ x:neia hora. 

Art. 2H. Os autores e relatores poderão fa.lar duas· 
vezes, cada vez pelo mesmo aspa.;:o de tempo que os outros 
Deputados, em qualQUer das discussões, salvo disposiçii'l 
especial em contrario. 

Art. 2i2. Sobre qualquer outra materia em di.c;cussão. 
não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá. 
falar uma vez, por uma hora. 

· CAPITULO III 

DO ADIAMENTO DA DISCUSSÃO 

Art. 2:13. Sempre que um Deputado julgar conve
niente o adiamento de uma discussão, poderã requerel-a, 
flOr escripto. 

§ i.• Esse requerimento só poderá ser apresentado du-· 
rante a discussão, cujo adiamento propuzer e ficará preju
dicado ~;e não for immediatamente votado, por falta de nu- 
mero. 

§ 2.0 Não será admittida· a apresentação do requeri
mento de adiamento, durante o discurso de um Deputado. 

Art. 2U. O adiamento de discussão só poderâ ser con
cedido por prazo previamente fixado. 

Paragrapho unico. Se (Or re(luerido mais de um adia-
mento de discussão, simultaneamente, para uma mesma pro
posição, a Camara votará preferencialmente um dos reque
rimentos, ficando os demais prejudicados. 

Art. 215. Os projectos de prorogação e adiamento da 
sessão legislativa, os vetados e os de materia considerada . 
urgente, não admittirão adiamento de discussão. 
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Art. 2i6. Verifi6ando a Mesa qne não ha relação di· 
reeta e immedlata entre o assumpta de uma propos.içãD e a
Commissão indicada para audíencia em requerimento de adia· 
mento de diseussrio, não admittirã esse requerimento. 

Paragrapbo utlico. Na hypothese deste artigo, a Mesa. 
dará publicidade. n& acta impressa dos trabalhos da Ca
mara. ao l'equerimento recusado. 

CAPITULO IV 

DO ENCE!U\A."\IENTO DAS DU!CUBBÕEI!I 

Art. 2i7. O eneerramento normal da discussão de qual
CIUEr proposição dar~S3~á pela ausencia de oradores. 

§ s.• Não se havendo inscripto nenhum Deputado para o 
debate de uma p:-oposicão. será declarada encerrada 11 sua· 
discussAo. 

§ 2.0 Não havendo oradores inscriptos, nem solicitanilo 
qualQuer Deputado a palavra, sobre os artigos da propo9icão 
em ~ discussão, o Presidente poderá declarar. de uma vez, 
encerrada a discussão dos artigos :1ão debatidos. 

Art. 218. Poder-se-li requerer o encerramento da dis
cussão de qualquer proposição: 

o) em 1" e s· discussões. desde que haJam sido discuti
das em uma sessão anterior; 
. b) em 2" discussão, desde que tenham falla.do pelo· 

menos dois oradores sobre o artigo, cujo encerramento llou
ver de ser requerido. 

Paragrapho unico. As proposi~õe~ de discussão unica, 
que se não discutirem globalmente, serão subordinadas.. 
quanto ao encerramento de discussão, a esta ultima letra. 

TITULO V 

Das deliberaçiJes 

Art . 2i 9. A votação é procP.sso de deliberar da Ca
rr.ara sobre as materias sujeitas ao seu exame. 

§ t.o A!! proposições de igual categoria terão igual nu-· 
mero de discussões e votações. 

§ 2.0 A votacão completará o turno regimental da d!iJ
CU3!'õii.O. Nenbum projecto passará de uma a outra discussão 
sem que, encerrada a anterior, seja votado e approvado. 

Art. 220. Nenhuma materia será submettida ã votação 
... em que estejam presentes Deputados em numero regimental 
para as deliberacões. · 

Art. 22i. Nenhum Deputado presente poderá se ex-· 
cusar de tomar parte nas votaeões, se não fizer declaracão 
prévia de não ter assistido, ou acompanhado os ·debatas so
bre a materia em deliberacão. 

Paragrapho unico. Em se tratando de eausa propria, cu
de assumpto, em que tenha interesse individual. o De~u
tado será inbihido de votar, mas . poderá assistir á votacao. 

Art. 222. Far-se~! h votacão àas proposições sujeitas· 
ã discussão logo após o encerramento desta, se houver nu-. 
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!mero ·regimental, salvo no caso dó art.· '193 e seus para-
,grapbos~ ,. 

Paragrapho UJ~Ico. Só se 'interromperão as votações por 
:falta de numero regimental para a sua realização, ou por se 
ter esgotado a hora da se5são. . . . 

CAPITULO 1 

DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO 

Art. 223. Tres são os processos de votação adaptados 
1pela Camara: 

a) o symbolico; 
b} o nominal; 
c) o de escrutinio secreto. 

Art. 224. O processo symbolico praticar-se-á com o le
·.vantamento dos Deputados que votam contra. a mater1a em 
. deliheracão. 

Paragrapho unico .. Ao annunciar a .votação l'le qualauet' 
.materia, o Pr~sidente convidará os Deputados que votam 
.contra ella a. se levantarem e proclamará o resultado ma
:nifesto dos votos. 

Art. 225. Far-se-á a votação nomiJ).al pela lista geral 
dos Deputados, que serão chamados pelo ·1o Secretario e res
.ponderão sim ou não, ·conforme !orem a favor ou contra. 
o gue se estiver votando. 

~ i.0 A' medida que o 1e Secretario fizer a cbamàda, dois 
.()utros Secretarias tomarão assentamento dos Deputados. que 
·wtarem num, ou noutro sentido, e irão proclaniandt> em 
voz alta o resultado da votacão. 

~ 2.0 O resullaào final da votacão será proclamado pe!o 
Presidente. que manaará ·ler os nome~ dos que votaram &im • 

. e os dos qutl votaram não. 
§ 3.~ :lepoJs de o Presidente proclamar o resultado 

final da votação. não r)oderá ser admittido a votar nenhum 
:Deputado·; · · 
. . .~t. 226. Para se' praticar a votação nominal, fóra dos 
casos expressamente previstos neste Regimento, será mistér 
.que algum Deputado a requ'eira por escript.o e a Camat·3 
.a ndrilitta. 

§ 1.o Os· requel'iinentos veroaes ·não admittirão · votacão 
,nominal. . 

~ 2.0 Quando um mesmo Deputado requerer, sohre uma 
mesma proposição, votacão nominal, por duas vezes. e a Ca
mara não a concede!', não lhe assistirá. o direito de reque-
·rel-a novamente', . . 

§ 3.o Se, c.. req'uerimento de ·um Deputado, a Camara 
deliberar prévíamente realizar- ·todas as ··votações d3 deter
minada propo.sicão pelo processo symbolico; não serão ad
mittidos requerimentos de votação nominal para esõa ma-
teria. · 

Art. 227 • Pratica!"-sé-á a votacãÓ por escrutinio se;. 
·ereto, por meio de cedulas · impressas· ou de.ctylographadas, 
.recolhidas em urnas, que ficarão sol!re a mesa.· 
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CAPITULO II 

DAS VO'l'ACÕES 

Art. 228. Encerrada a ~a discussão de um projecto, serã
elle votado globalmente, passando á 2a. se fOr approvado. 

Paragrapho unico. As emendas suggeridas pelas Com
missões em seus pareceres só serão consideradas em 2a. dis
cussão. 

Att . 229. Em 28 discussão votar-se-á primeiramente
o proJecto, arugo Pot· ar·ligo, e, em seguida, cada uma das 
emendas . 

§ 1.c A votacão poderá ser feita em globo, nos proj~
cto~ de grande numero de artigos, a requerimento de qual
quer Deputado. approvado o ela Catuara. 

§ 2.0 A votação de emendas em globo so poderá ser cou
cedida para as que se referirem a um mesmo artigo e tive
rem pareceres no mesmo sentido. 

§ 3.0 A votaeão por partes de artigo, ou emenda, em 2" 
discussão, só será. permittida quando requerida durante & · 
respectiva discussão e concedida pela Camara. 

· Art. 230. A votação dos projectos em aa. discussão serà. 
feita ·em gltJbo, após a de todas as suas emendas, uma. 
a uma. 

Art . 231. Votar-se-ão como os projectos em 2a discus
são os sujeitos á discussão unica, com excepoão: dos que · 

prorogam, ou adiam, a sessão legislativa, que serão votados
em globo; dol! vetados, que terão votação em globo e secre
ta; e dos constituídos por partes, ou por emendas, destaca
das de quaesquer proposições para constituir projecto se
parado, os quaes serão votados como os em ao. discussão . 

.Art. 232. Os substitutivos da Camara aos projectos d()· 
Senado serão considerados como uma série de emendas e 
vota aos separadamente, por artigos, em correspondencia aos· 
do projeeto emendado. 

§ i.0 A votação de emendas em globo cingir-se-á ao dis
post<l no § 2° do ar~. 229. 

§ 2.o A votação por par tes de t~rojecto, ou de alguma·. 
de suas emendas, em a• discussão, só será admittida quando 
houver sido requerida durante a discussão e concedida pela 
Camara. 

Art. 233 . Os projectos e emendas approvados em 3a dia- · 
cussão, ou em discussão unica. serão enviadas á Commissão 

· de Redacção. para. a redaccão final. 
§ fO Exceptnar-se-ão do disposto no paragrapho ante-

rior os projectos: de leis orcamentarias, que serão enviados 
á Commissâo de Orçamento; de fixacão de forcas armadas. 
que serão enviados á Commissão de Segurança Nacional; de · 
modificações ao Regimento Interno, ou de assumpt:o_s rela- · 
tivos á economia interna da Camara, que serão enviados â· 
Commissão Executi"Va; e de códigos, que .serão mandados ás 
Commissões . Especiaes respectivas. . . 

§ 2.0 Quand() um projecto vindo do Senado nll.o · houver · 
sido emendado, fica dispensado de redaccão final. . 

§ s.o As redacções finaes deverão ser elabo.radas dentro · 
de quarenta e oito horas , Tendo, porém, em vista a exten~ 
são do pro-jeet& e' o-numero- de- emendas approvadas, o Pre-
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-sidente prorogará o prazo concedido ãs Commissões para 
-esse fim. 

§ 4.0 A redaccão final será votada depois de publicada. 
no Diario do Poder Legislati'Uo, soffrendo, porém, qualquer 

,parte della, destacada. para eonstituir projeçto · s~parado, 
di: cussão especial qu~ poderá ser dispensada pel;.. Camara. 

· § 5.0 A Camara poderá. dispensar a impressão da. re
dac~ão final a requertmento de qualquer Deputado. 

§ 6.0 Quando fOr apresentada emenda. á redaccão :final 
-será ella votada em primeiro legar, podendo ser dispensada, 
.pela Camara, a sua impressão para a votação. 

SECCJ.O I 

Do encaminhamento de votação 

Art. 234. Ao an.nunciar o Presidente da Camara qual
. quer votação, poderá um Deputado solicital' a palavra para 
encaminhar a votação. · 

§ 1.0 Para encaminhar a votação nenhwr_ Deputado 
·poderá falar por mais de dez minutos. · 

§ 2.0 Em se tratando de projeetos de leis periodioas, 
será de cinco minutos o prazo para o encaminhamento da 

·votação. · 
§ 3.0 Todas as questões de ordem e quaesquer inciden

tes supervenientes, suscitados no momento da. votação, se:. 
:tão computados no prazo do encaminhamento. · . 

§ 4.0 As materias que não têm discussão não admitti.o 
l'ãQ encaminhamento de votação, nem ~s que forem discuti

·das ou votadas em virtude de urgencia, ou tiverem. o encer-· 
l:aiDento da. discussão votado pela Camara. 
· Art. 235. Nenhum Deputa~o. salvo os Relatores, pode
rá falar mais de uma · vez depois de annunciada uma vota

. oã9, a não ser para requerer a sua verificaçãn. 
§ i.O Os Relatores poderão falar, em qualquer . dis-· 

cussão, encaminhando a . votacâo, sempre que qualquer 
Deputado o houver feito. · 
. § 2.0 . Sempre que a Caro ara approvar um requerimento 

.de votação por partes, o encaminbamento será feito apenas 
uma vez, ao .ser annuneiada a votação -da primeira .parte. 

Art. 236. O encaminhamento da votação, em 2a dis
.éussão, salvo em se tratando de projecto de : lei orcamenta
.ria, far-se-á sobre o con,iuncto dos artigos e sobre· 'o con
j.oncto das emendas, ao serem annunciadas as . votações dos 
primeiros. 

Art. 237. Em s• discussão o encaminhamento da 'Vo;. 
tacão far-se-2.. salv() em se tl;atando . . de projecto de lei or

·camentaria, em relacão ao projecto e ás emendas, em . con
_·j_uncto. 

· SECOXO 11 

:·. : . 
. . . . 
"Da verificação de votação . 

" 

:: . 

.. .. Art. •.. 23B •. Se a algum l;JeJ)utad~)- parecer .que o .resul
·tado· de -uma vota~ãO ·sym.bólica, proçlam'ado · .. pe1o ·presi-
dente,-. não é • exacto, : peditá. a· sua :verificação. . .. , . 

,, . . ··§ ,
1 i.? "Requerida 'a . verifiéação; -0 Presidente-' ~ Bo'nvidará 

·<lSJ :I!e~u.~os; .a: ~r e~ (ls_ :-se~~ ·logares,, não . fue~ sendo 
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1permittida a permanencia na passagem central nem nas la
:teraes. 

§ 2.0 A contagem dos votos se fará por bancadas, ou seja, 
,por fileiras de poltronas no recinto, uma por uma, convidando 
o presidente a levantarem-se os Deputados que votaram a 
fa.vor e annunciando o Secretario, em voz alta, o resultado 
parcial verificado em cada bancada ou fileira, á medida quç 
se fizer a verificacão. Proceder~se-á do mesmo modo na· 
contagem dos Que votaram contra, proclamando finalmente 
o Presidente os resultados totaes apurados. 

§ 3.0 Nenhum:: votac:o aàmittirá mais de uma verifi
.cacão. 

§ 4.0 Far-se-á sempre a chamada quando a vot&.Qão !n
·dicar 'lUe nãn b.a numero, a menos que, pelo adiantado da 
hora, ou por sei' visivel a falta. de numero, o Presidente a 

)ulgue dispensavel. 

SECÇ .. i.O IIJ 

Do adiamento das votações 

Art. 239. Qualquer Deputado poderá requerer, por es
cripto, durante a discussão de uma proposição,. o adiamento 

·.de sua votação. 
§ f.0 O adiamento da votação de uma proposicão só po

derá: ser concedido por prazo préviamente fixado. 
· § 2.0 Encerrada a discussão de uma proposicão não mais 
se admíttirá requerimento de adiamento de sua vot3ção. 

§ 3.0 Requerido, simultaneamente, mais de um adia
mento da votacão de uma proposição, a adopção de um re
·querimento prejudieará os demais. 

Art. 240. Os projectos de proroga!;ão ou de adiamento 
da sessão legislativa, os vetados, e os de natureza urgent~ 
Dão · admittiráo adiamento da votação. 

Art. 241. Requerendo um Deputado o adiamento de 
uma votacão para audiencia de determinada Commissão. a 

:Me!la recusará submetter o requerimento ã eonsideracão da 
Camara. se não houve!' relação directa e immediata entre a 
·propo~icão a a competencia .da Commiss1o. 

Paragrapho unico. A Mesa, sempre que se verificar a 
hypothese deste .artigo, dará publicidade · ao requerimento 
.recusado na acta impressa dos trabalhos da Camara. 

CAPITULO fi 

DA RETIRADA D:E PROPOSIÇÕES 

Art. 242. Api'esentada ã consideração da Camara uma· 
~proposição, sua retirada só poderá ser solicitada no mo~ 
mento em que fOr annunciada sua votação. 

§ ':f..- ú reque:.-!n:cnto de retirada de qualquer propo
·síção só poderá ser formulado, pOI' escriplo ou verbalmen-
te, pelo autor da mesma. · · 

§ 2.o Serão considerados para os effeitos oeste artigo, 
.autores das proposições das Commissões, os respectivos Re
latores e, na sua auseneia, o Presidente. da Commissão . 
. : Art. 243. Quando fôr solicitada i~ retirada de uma pro

>D.O~ic.ã<J, que tenha parecer. contrario .das·: Commiss~es res-. 
• • ... ' - • • • •• ·- • + • - • • •• •• •• ' ~ ·- •• -- ~ • • ' ' • 
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pectivas, o Presidente deferirá esse requerimento, indepen-
dentemente de votação. 

Quando fOr requerida a retirada de uma proposicão, 
que tenha parecer favoravel, ou á. ~ual se haja offerecid<r 
emenda, o requerimento dependerá da approvacão da Camara. 

Art. 244. Só em 1a. discussão poderá ser solicitada a. 
retirada de qual que~ projeeto. 

'l'ITULO VI 

Do comparecimento dos Ministros 

Art. 245. A convocacão de um Ministro de Estado, re• 
solvida pela Garoara ou por uma de suas Commissões, será
communicada ao convocado por officio do 1 o Secretario da 
Camara, dizendo-se-lhe precisamente o assumpto das in!or
macões pretendidas e pedindo-se ao Ministro a escolha. 
dentro de prazo razoavel & das horas da sessão, do momento 
em que deverá comparecer para prestal-as, ou a indicacão do 
prazo que julgar necessario·. 

Art. 246. Por intermedio de officio da :1° Secretario;. 
a Camara ou as suas Commissões designarão dia e hora para 
serem ouvidos os Ministros de Estado que o solicitarem. 

Art. 247. O Ministro de Estado que comparecer perante 
a Camara, para o fim de .prestar esclarecimentos· ou soli
citar providencias, terá assento ::1a primeira bancada até o 
momento de occupar a tribuna. 

Paragrapho unico. No caso do comparecimento pe
rante Commissões, occupará o Ministro um Jogar á direita do 
Presidente. 

Art. 248. Não bastando ao Ministro, para prestar a& 
ioformacões ou fundamentar as providencias solicitadas, o 
tempo que lh~ lla.ta sido reservado, poderà a Camata, ou a. 
Commissão. concede1·-lhe prorogação, com preferencia sobre 
qualquer assumpto. 

TITULO VII 

Dos serviços da Secretaria 

Art. 249. Os servieo.s da Camara dos Deputados far
se-ão pela Secretaria e reger-se-ão por um Regulamento 
especial, conside::ado parte integrante deste Regimento. 

Paragrap.llo uoico. Para o fim de elaborar e de modi
ficar esse Regulamento, a Commissão Executiva apresen
tará projecto de resclucão. 

TITULO Vlll 

Disposiçoes uansitorias 

Art. i.o Se até 30 de agosto de 1934 não houver a Ca
mara. recebido a proposta do Presidente da Republica para 
o orçamento de i935, a Commissão de Orçamento o orga
nizará sobre a base de i 934. Por decisão da C amara sobre 
requerimento da Comniissão de Orçamento, os prazos esta-~ 
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belecidos na sub-secção II, "Do orçamento", poderão set' 
reduz1dos a metade ou menos se assim fôr necessano, na 
cial.Joração dos orçamentos da Receita e da Despesa para o 
exerc1c1o de 1935. 

Art. 2.o Em quanto exercer cumulativamente as fun
cç~cs ac :::lenado, considerar-se-ão em condições de ser 
sancc;onadas ou promulgadas as leiS e resoluções que hajam 
passado na Camara por todos os processos reg1mentaes. 

Art. 3.0 As proposições sobre assurnptos de competen
cia exclus1va do Senado serão distribuídos do seguinte modo: 

l. A' Commissão de Constituição e Justiça, os que vi
sarem: 

a) suspender a execuç.ão dos dispositivos regulamenLa
res lliegaes; 

tJ) propor ao Poder Executivo a revogação de actos das 
autor'Jdacies administrativas, nos termos da Constituição; 

c) suspender a execução de leis ou actos julgados in
constitul'Jonaes pelo l'oder Judiciario; 

.t) 'l.utonzar a intervenção nos Estados. 

Il. A Comrnissão de Finanças, as que visarem: 

a) <::utorizar o augmento do imposto dt3 exportação, no 
caso do il 3° do art. 8° da Constituição; 

~) autor1zar os Estados, DisLricto Federal e municípios 
a con trahirem em prestirno3 externos. 

c) declarar a existencia da bi-tributação e determinar 
o tributo a que cabe a prevalencia. 

III. As Commissões de Constituição e Justiça e Segu
rança Nacional, as que visarem suspender a concentração de 
i' orça federal nos EstaG.u,. 

IV. As de Agricultura, Industria e Commercio, e Segu
rança Nacio~al, as que visarem autorizar concessões de ter
ras de ma1s de 10 mil hectares. 

Paragrap11o unico. Para o desempenho de outras fun
cções que ca1bam ao Senado, a Camara, sob proposta de um 
Deputado, nomeará comrnissões especiaes. 

Art. 4.0 As proposições sobre assurnptos da competen
cia exclusiva do Senado, uma vez obtido o parecer das Com
missões competentes, soHrerão uma unica discussão, que 
corresponderá á segunda. 

Art. 5.o A discussão das nomeações feitas pelo Pre
srdente da Repubiica e submettidas á apreciação do Senado 
se fará em sessão secreta, e a votação, por meio de cedulas 
1mpressas fornecidas pela Mesa e postas na cabine indevas
savel, dizendo apenas '"sim", ou "não". 

Art. 6.° Fica a Commissão Executiva autorizada a or
ganizar a Secretaria do Senado, de accordo com o disposto 
no art. 14 elas Disposições TransitoriG<s da Constituição ele 
16 de julho ele 1934. 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de 1934. - Anionio Car
los, Presidente. - Clementino Lisbôa, servindo de 1° Se
cretario. - IValdenW1' 111 otta, servindo ele 2° Secretario. 
Alvaro Maia, servindo de 3° Secretario. 

!J, )J, ~ VOLUME JI 1.3 



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

ORDEM DO DIA 

Votação do ~equerimento n. 1 O, de 1934, do Sr. Plinio 
Tourinho, pedindo informações sobre requisições militares 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 11, de 193!1, do Sr. Acurcio 
Torres, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 
vencimentos dos Inspectores Federaes de Ensino (discussão 
~mica.) 

Levanta-se a sessão ás 18 horas e 25 mi
nutos. 



1Sa Sessão, em 10 de Agosto de 1934 

Presidência do Sr. Cris:tóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente 

1 

A's 1-1 horas, comparecem os Srs. : 
Christovão Barcellos, Waldemar Mo~ta, Alvaro Maia, 

Cunha Mello, Mario Chermont, Veiga Cabral, Moura Carvalho, 
Lino Machado, Costa Fernandes, Adolpho Soares, Godol'redo 
Vianna, Maximo Ferreira, Agenor l\'Ionte, Pires Gayoso, Frei
re de Andrade, Luiz; Sucupira, \Valdem[\r Falcão, Pontes Viei
ra, Xavier de Oliveira, ::lilva Leal, Alberto Hoselli, Arruela 
Falcão Góes Monteiro, Valente ele Lima, Deodato Maia, Ar
lindo Leoni, Arthur Neiva, Homero Pires, Jones Rocha, Hen
rique DodsworLh, Am<wal Peixoto, ::lnmpaiu Cm.Tea, Olegario 
Marianno, MozarL Lago, Nilo ele Alvarenga, llaul Fernandes. 
Ali pio Costallat, Acurcio Torres, Fabio .i:ioclré, Bual'Crue Na
zareth, Lerngruber Filho, Francisco Marconcle, Mello Franco, 
Ncgrão ele Lirna, MaLta Maclnclo, Vieir::t Marques, li'urtado de 
Menezes, José ChriLino, Alcaitara Machado, Barros Penteado, 
Lacerda \Verneck, Moraes Leme, Alfredo Pacheco, Lacerda 
Pinto, João Simplicio, Renato Barbosa, Ascanio TL1bino, Fanfa 
Ribas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos, Vasco ele Toleclo, 
Antonio Rodrigues, Walclemar Reikclal, Francisco Moma, An
tonio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Edwalcl 
Possolo, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, Walter Gosling, 
Horacio Lafer, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euv·aJdo 
Locli, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Pi
nheiro. Lima, Abelardo Marinho, 'l'hiers Perissé, Moraes Pai
va, Nogueira Penido (83) . 

O Sr. Presidente - A lista de presençà accusa o compa
recimento ele 83 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão . 

O Sr. Alvaro Maia (Supplente, servindo de 2° Secretario) 
procede á leitura d::t acLa ela sessão antecedente, a qual é, 

.sem observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 
O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretario, servindo de i 0 ) 

procede á leitura elo seguinte 

EXPEDIEN1'E 1 

Officio: 
Do Ministerio ela Guerra, ele 9 do corrente, enviando a8 

seguintes 
INFORMAÇÕES 

"Ao Exmo. Sr. Presidente ela Camara dos Deputados. 
Consoante o desejo elo Sr. Deputado Henrique Dods· 
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worth quo, em sessão de 30 de julho findo, requereu infor
mações do Governo, conforme consta do offJcio n. 146 do 
dito me~ do 1° Secretario dessa C amara, sobre os motivo:; 
por que deixou de ser matriculado na Escola de Intendencia 
do Exercito o ex-alwnno da Escola Militar Lutz Cantuaria 
Dias M.ed1'onho, amnistiado nos termos da Constituição, ve
nho desobrigar-me do encargo, prestando os esclarecimentos 
necessarios. 

Luiz Cantuaria Dias Medronho cursou em 1931 o 1° 
anno do curso fundamental da Escola Militar e, ao termo do 
am1o lectivo, nüo revelou approveitamento nos seus estudos, 
tanto que foi reprovado em todas as aulas. Renovou matr·i-
cula em 1932, como repetente, e, por occasião dos aconte
cimentos de :::Jão lJaulo, desertou da citada Escola com o fHI1 
de eüvolver-se no movimento l'evoluciouario ao lado da causa 
paulista. 

::\o inicio do anno lectivo de 1932, este Ministerio fez 
concessão especial a ai umnos da Escola Militar penmttindo~ 
lhes Lransferencia para a Escola de lntendencia do Exercito. 
Concessão especial disse, porque as normas regulamentares, 
então em voga e ainda vigentes, não autorizam essa transfe
rencia: concorrem á Escola de Inlendencia do Exercilo só
mente sargentos que, sat isfazendo a determinadas condições, 
logrem approvação nas provas do concurso de aclmissão. 

O mencionado ex-alumno quiz então approveitar-se da 
alludida concessão, mas insufficiencia do numero de vagas 
na .h:scola de lntendencia do Exercito obstou-lhe a transfe
rencia desejada e assim contmuou matriculado, como repe
tente, no 1° anno do curso íundamenlal da Escola Militar. 

Em 1933 este Ministerio renovou aquella concessão e 
della não poude approveitar-se Luiz Cantuaria Dias Medro
nilo porque não era mais alumno da Escola Militar pelas ra~ 
zões já expendidas. 

Em 1934 não foi permittido que se matriculassem na 
Escola de lntendencia do Exercito senão candidatos nas con
dições previstas pelo regulamento, por isso que o numero de 
leg·iUmos candidatos excedia consideravelmente do numero 
de vagas abertas. Em consequencia daquella concessão fo
ram prej.udicados muitos dos candidatos classificados em 
concurso, por terem sido então preencllidas vagas mediante 
transferencia de alumnos da Escola Militar, no geral, estu
dantes medíocres. 

No inicio da minha gestão, estendi aos ex-alumnos da 
Escola Militàr que se haviam envolvido nos acontecimentos 
de 1932, os beneficios da primeira amnistia conferida aos te
nentes e capllães . Dessa amnistia se aproveitaram todos os 
ditos ex-alumnos, menos Luiz Cantuaria Dias Medronho que, 
se quizesse, estaria proseguindo seu curso na citada Escola 
com seus collegas. Entretanto, não se apresentou e requereu 
matricula na de lntendencia, não podendo ser attendido por~ 
que não era amparada sua pretensão em normas regulamen
tares, sendo de notar que o numero de legítimos candidatos 
á Esc.ola de Intendencia ainda este anno, excedeu do numero 
de vagas. 

Do exposto depreende-se que Luiz Cantuaria Dias Me
dronho não é al um no repetente do 1° anno do curso funda
mental da Escola MJ!ital' porque não quiz receber os bene
ficios da amnistia, que certamente só o poderia recol!ocar 
n~ situacão e:n que se achava quando desertou; ainda, que 
nao fm matriCulado na Escola de lntendencia do Exercito 
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porque não lhe cabia nenhum direito a essa matricula. res
tricta que é a sargentos do Exercito activo. ~ P. Goes." 

- A quem fez a requisição. 

·Vem á Mesa a seguinte 

2 

RECTIFICA()Ão Á ACTA - Do Diario da Camara dos Depu
tados, de hoje, á pagina 268, consta o seguir.te: 

O SR. MORAES ANDRADE ........................ . 
.. .. . . . . .. . . . . . . . . o que quer dizer que VV. EEx. podem 
imaginar o processo que entenderem, sempre esbarrarão na 
burla do direito constitucional da renre.sentação das mi
norias, que quizemos assegurar e VV. EEx. irão sacrificar! 

0 SR. ABELARDO MARINHO - Essa burla é attributo da 
democracia. 

O SR. MORAES ANDHADE - Nesse caso, V. Ex. de
monstra ... 

0 SR. ABELARDO MARINHO - Por isso foi que assignei 
a Constituição com .restriccões. 

O SR. MORAES ANDRADE * . . . que deixou de ser 
democrata para ser integralista. 

O SR. ABELARDo MART"!Ho - H a muito tempo. O mun
do. ali:'l~. não está dividido apenas em democratas e inte
gralistas. 

O SH. MOHAES ANDRADE - Quasi que só" ......... . 

Desejo rect.ificar os apartes a mim attribuidos e o faço 
nos termos abaixo: 

1.0 "Essa burla é attributo da democracia, não haverá 
meio rle <>vital-a". 

2.0 "Por não estar de >1ecordo com essa e outras innova
c:õe~ cantinas na proposta rle reforma do Regimento, assi
gnei n mesma com restricções." 

3.0 "Ha muito tempo que me clesilludi da democracia. O 
mundo, aliás. não se divide apenas em integralistas e demo
era! as. H a outras correntes doutrinarias. H a mesmo muitas 
outras." 

Sala das Sessões, 10 ele agosto de 1934. - Abelardo Ma
rinho. 

Fica sobre a Mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

3 

PROJ"ECTO 
I 

Estende ao~ alunmos do~ estabelecimentos de ensino, 
officiaes ou fiscalizados pelo Governo, a qualificação eleito
ra I ex-officio. 

Artigo uni co. O artigo 37 elo Codigo Eleitoral compre
ende, na letra b, na qualificação ex-officio, além dos profes
sores de estabelecimentos de ensino, officiaes ou fiscalizados 



Mio Governo, os alumnos dos mesmos estabelecimentos, que 
reunam as condiç,ões Jegaes, revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Sessões, 1 O ele agosto de 1934. - Adolpho Br:r
rmmini. - Sampaio Corrêa. - Mozart Lago_. - Thiers Pe
?'issé. - HenYiqtLe DodsWO?'lh. ~ ActWCJO Torres. 
H nn1r:8 Andrade, - .Fabio Sod1'é. 

Justificação 

Não se compreende, maximé depois da promulgação r!a 
Constituição de 16 ele julho ultimo, que a mocidade das es
colas, a alma vibrante da Patria. fique na qualificação eleito
ral, em situação inferior á dos cidadãos syndicalizados, aos 
membros de associações que podem simplificar o alistamento 
nor meio de simples listas contendc, as declarações dos inte
ressados. 

Os estudantes possuem, na Secretaria dos estabelecimen
tos que cursam, os documentos originaes, authenticos. com
nrobatorios de sua nacionalidade, idade e completa iden.,. 
ticlade. 

Facilitar, ainda, para a proxima elei~,ão, o alistamento 
da mocidade importa praticar acto de rigorosa justiça e de 
alto patriotismo. 

O S:r. Presidente - Está finda a leitura do Expediente: 

4 
Tem a palavra o Sr. Renato Barbosa, primeiro orador 

inscripto. 

O Sr. Renato Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
permittam-nos occupar a attenção desta Casa sobre as
sumpto que reputamos de alta significação. Pareceu-nos 
opportuno e até mesmo necessario fazermos a synthese da 
Administração do Governo do Rio Grande do Sul, soccor
rendo-nos desta tribuna, para que a Nação saiba, conheça 
e julgue da legitimidade elas nossas aLtitudes, onde, por 
mais de uma vez defendemos esse governo, e porque assim 
o fizemos, defenrl e mos o nosso Rio Grande. Podemos a f
firmar, e em affirmamlo, provaremos que tem sido nota
vel a obra ele administração ])nblica realizada no Rio Gran
de, sob o governo do Sr. General Flores da Cunha. 

A Revoluçã.o havia esgotado todas as nossas reservas 
financeiras, desde o Thesouro do Estado aos cofres dos 
Municípios. Pareciam insuperaveis as difficuldades que 
se offereciam 6 Administração publica, em face de pertur
.bação tão lWOfnncla e fnnclamrmtal, que reduzira a escom
bros as instiLuições, paralysand o o trabalho. Só mesmo a 
visão clara elas c.oisrts, a coragem aos serviços ele uma von
tade sem esmorecimentos, o amor áquella doce terra, pode
riam realizar o milagre de um re.snrgimento. A revolta 
que perturbou a vida do Rio Grrmde, nela s11a violencia e 
pelas proporções assnmirlas parr:cia exigir um dilatado pe
ríodo ele reparnr;ões. Rstas se fizeram bem mais depressa 
do que nós previram os. A Providencia não nos desampft
rou. Flores ela Gtmlia foi nm estadista que creou ele novo 
a ordem e restabeleceu o rvthmo clo trabalho. E' a verda
de que proclamo, sem ~~onstrangimentos. 

Os brazões alcnnçnclos pr,los seus merr:cimcntos honram 
e glorificam. 



O seu primeiro objectivo foi: 

Sanear os costumes políticos. 
Restabelecer o imperio da justiça para a defesa da or

dem s,ocial. 
Incrementar, tanto quanto possível, a ordem economi

ca e para isto, era necessario que elle se soccorresse de vir
tudes especiaes que foram bem a bravura no trato com os 
seus inimigos, a generosidade que teve para com os venci
dos, a lealdade para comsigo e seus amigos, a polidez para 
com todos. 

Fez-se o adversario intransigente da mentira e da hy
pocrisia. 

Foi o propheta da sinceridade. 
"E' copioso por demais o acervo de iniciativas que 

constituem toda a actividade publica do Governo do Rio 
Grande, de 30 para cá. 

O General José Antonio Flôres da Cunha assumiu o Go
verno do Estado em 28 de novembro de 1930. nomeando 
nessa data, por decretos ns. 4.651, 4.652 e 4.653, os Se
crelarios de Estado dos Negocias dn Interior e do Exterior, 
da Fazenda e Obras Publicas, o Chefe de Policia e Com
mandante Geral da Brigada Militar, respectvamente, doutor 
Sinval Saldanha, Dr. Francisco Antunes Maciel, Dr. João 
Fernandes Moreira, Desembargador Florencio Carlos de 
Abreu e Silva e Coronel Claudino Nunes Pereira. 

Por decreto n. 4, 654, de 28 de novembro de 1930, de
~ignon o Secretario do Interior para assumir a Secretaria 
da Fazenda durante a ansencia do respectivo titular. 

Por decreto n. 4. 655, de 29 de novembro de 1930, ra
tifi~ou todos os actos do Governo do Estado, praticados a 
partir de 24 de outubro daquelle anno e mais aquelles ex
pedidos a.d referendum da Assembléa dos Represrmtanles. 

Por decreto n. 4. 657, de 1 de dezembro de 1930, no
meou os primeiros prefeitos municipaes. 

Por decreto n. 4. 693, de 31 de dezembro de 1930, 
creou a Commissão de Syndicancia do Tribunal Revolucio
naria Especial em Porto Alegre. 

Em 1931 

Por decreto n. 4. 701, de 20 de janeiro, deu novo h o
raria ás repartições publicas, em dois turnos, das 8.30 ás 
12 e das 14 ás 17 horas, quer no inverno, quer no verão. 

Por decreto n. 4. 709, de 24 de janeiro, creou o mu
nicípio de Carásinho, constituído dos 4°, parte do 6°, 7°, 
8°, 9°, 12° e 13° districtos do de Passo Fundo, para o qnal 
nomeou. por decreto n. 4. 718, de 10 de fevereiro, prefeito 
o Dr. Homero Guerra. 

Por decreto n. 4. 710, da mesma data, annexou parte do 
territorio da Palmeira ao de Passo Fundo. 

Por decreto n. 4. 782. de 13 de maio. modificou os ar
tigos 4° e 5°, do decreto que creou o municipio de Cará
sinho. 

Por decreto n. 4. 823, de 1 rle j<jlho, creou o municipio 
de Santa Rosa. constituído das colon.as de Santa Rosa. Bôa 
Visf::l e Gn:uany. pnra o qual nomenn, por decreto n. /1. 82~. 
de 7 do mesmo mez, prefeito o eng·enbeiro Arthur Ambros. 

Por decreto n. 4. 834, de 28 de julho, creou o Gymnasio 
Estadoal de Santa Maria. 

Por decreto n. 4. 835, da mesma data, fez, para o mes
mo Gymnasio, diversas nomeações. 
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Por decreto n. 4. 837, de 1 de agosto, approvou o 
regimento interno da Directoria Geral do citado Gvmnasio. 

Por decreto n. 4. 8/12, de 8 de agosto, creou o Instituto 
de Previdencia do Estado, com o fim de promover e "des
envolver a previdencia e assistencia social em favor dos 
:runccionarios do Estado e municípios e das classes proJe
tarias. mediante a concessão de pensões, emprestímos e pe
culios". 

O que tem sido o movimento do Instituto de Previden
cia, bem se póde aferir pelos beneficios decorrentes de sua 
organização. 

Até fevereiro de 1933, havia um movimento de 15.109 
contos, onde 200 onJhãos eram atten'didos. além de que a 
lei que creou o Instituto de Previdencia do Estado tornou 
extensivas as vantagens decorrentes desse Instituto até ás 
viuvas e orphãos dos funccionarios que tinham succumbi
do em período anterior á creação do Instituto. 

O numero de contribuintes inscriptos sob o titulo 
"Pensões", até 9 de janeiro de 1933, era de cinco mil; no 
titulo "Peculios", cinco mil; movimento mensal de 200 
contos; fianças para aluguel. 15 contos; valor de empres
timos hynothecarios feitos. 180 contos; valor de títulos de 
rene! a adquiridos nela Instituto. 1. 200 contos; receita men
sal de contribuições, 130 contos; contribuição annual do 
Estado 2. 300 contos. 

Por decreto n. 4. 897, de 1 de dezembro, homologou 
o convenio que delimita os municípios de São João de Ca
maquam e São Jeronimo. 

Por decreto n. /!.898, de 2 de dezembro. aprovou o con
venio celebrado entre o Estado e as prefeituras sobre a 
taxa de cooperação a ser creada por aquelle sobre sua re
ceita ordinaria, e a majoraç.ão de impostos sobre gado bo
vino. snino e lanigero a ser consignada nos orçamentos 
municipaAs. 

Por decreto n. 4. 900. de 5 de dezembro, vedou aos 
municipim; alterar os limite~ da zona urbana sem prévio 
assentimento do Governo rio Estado. 

Por decreto n. 4. 903, ele 11 de dewmbro. nomeou os 
primeiros membros para· os Conselho Consultivos muni
cipaes. 

Por decreto n. 4. 905, de 14 de dezembro, de.si?nou 
o D:'. Ariosto Pinto e o cidãrloo Augusto i\1ei"elles de Car
valho nar>~ representarem o R~tado na 4a Conferencia Na
cional de Educação a realizar-se na Capital Feda:'al. 

Em 193Z 

Por decreto n. 4. 929. do 20 de janeiro, officializou a 
Universidade Tecnica dn Rio Grnnde do Sn~. 

Por decreto n. 4 . 988. de 26 de maio, declarou feria
do Astndual o din 2 tle junho ele 1932, em eommemorneãa 
do 50° anniversario do fallecimento de Guiseppe Gari
baldi. 

Por decreto n. 5. 016, de 15 de julho, trnnsferiu ao 
municinio ele Santa Ros:1 os loies urbanos. snb-nrbanos e 
as áreas devolutas da villa e dos povoados de Tucundu
va, Laran.i eiras. Campinas e Porto Lneena. 

Por decreto n. 5 .127, de 24 de outc1bro. annexon part.e 
do territorio do munciipio de Lagôa Vermelha ao do 
Prata. 

Por decreto n. 5 .163, de 23 de novembro, resolveu ner
mittir ás municipalidades que ainda mantem em seus or-
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çamentos o imposto de exportação que o continuem a co
brar, com a redução annual, porém, de 20 o/o até sua abo
lição ou substituição completa. 

Por decreto n. 5 .167, de 25 de novembro, poz em exe
cução o convenio firmado entre o Estado e o mu:lici!)iO 
da Palmeira sobre os serviços admin:strativos de Irahy. 

Em 1933 

Por decretos ns. 5·287. 5.388 e 5.289, de 8 de março, effe
ctivou os officiaes interinos da Repartição Central de Se
cretaria do Interior. transferiu para o Gabinete da Presi
dencia tres funccionarios, preenchendo as respectivas vagas 
e fazendo promoções. 

Por decreto n. 5. 296. de 16 de março, declarou effe
ctivos os dactylographos da Secretaria do Interior. 

Por decreto n. 5. 307, de 25 de março, extingiu o lu
gar de secretario-geral do Gymnasio Estadoal da Capital. 

Por decreto n. 5. 334, de 15 de maio, fer. promoç.ões na 
Repartição Central da Secretaria do Interior, em virtude 
rle vaga aberta com a aposentadoria do director José Boni
facio da Silva. 

Varias providencias, tambem de alta significação para 
o interesse economico do Estado e dependentes, directamen
te, da administração publica, foram realizadas umas e ou
tras encaminhadas. 

Entre taes providencias, devemos mencionar a criação 
rlo Departamento da Administração Municipal. com séde na 
Capital do Estado, que é um orgão de "controle" e, ao mes
mo tempo, consultivo, do qual se tem soccorrido os governos 
municipaes. 

Installaram-se packing-houses nos municipios de Mon
tenegro e São Sebastião do Cahy; fez-se a ligação da viação 
ferrea com o Caes do Porto .. o que facilitou, sobremodo, a 
circulação da riqueza; fizeram-se numerosas estradas de 
cimento. que atravessam alguns municipios. alem do que 
os Corpos Provisorios do Estado e a propria Brigada Mi
litar. força effectiva, foram empregados na reparação e 
construcção de outras rodovias no interior do Estado. Cons
troe-se agora o entreposto do Caes do Porto e abre-se con
currencia publica para o fornecimento de vagões frigo
ficos. 

Um outro assumpto que ha muito tempo vem exigindo 
da administração do Rio Grande, especial preoccupação é 
a modificação do contracto existente entre o Governo do 
Estado e o da União, que constituía. até bem nouco. um 
embaraço á actividade commercial-portuaria pelas tarifas 
excepcionaes, que oneravam, sobremodo, a navegação. 

"E' preciso di~tingnir a abertura da barra. da ronsf.ruc
ç.ão do norto, nas relações de uma e de outra com a Un!go e 
o Estado. 

Aqnella. servindo ao Estado. é uma ohra eminentemen
te na"ional. presa á defes::t rlirecta da Nação. 

Este não obstante attender aos interesses do pail. pela 
faeilidade no intercambio com os erstados e os paizes t~x
t.rangeiros, serve mais esneeialmente á economia rio-
granrlense. · 

.Já o Imperio consirlerára o car::tcter nitirlam •nte na
cional da abertura da barra. auando procurou r••q•lver 
esse problema e nretendeu mesmo cre::tr nrr.a nova ligação 
na eosta do Rio Grande, julgando insoluvel a abert.ura da
quella. 



Assim não é justo querer que o custo das obra~ da 
barra devam correr pelos recursos tírados da economia 
rio-grandense. 

E que nos serviços do porto não se compreendem em 
seu custeio, ao contrario do que 8e faz para todos os outros 
portos brasileiros, as despesas feitas com a dragagem do 
porto e do canal de acesso da barra. 

Demais, tambem é in.íusto que se não attribuam llS 
quota8 ouro para barra e porto aos melhoramentos dos ca
naes interiores nas lagoas dos Patos, por onde se fa7 o ser
viço de transportes com os outros Estados da União o o 
8xtrangeiro." 

O Sr. Interventor Federal no Rio GrandE' d" Sul, em 
of:l'ic;0 n. 2.(150. de 18 de setembro de 1931, pediu a mndi
fir:v:ão de 'n·t 6° da lei n. 4. ?79, de 2 de junho de 19::H. 
M<=mdun,jo eYamimlr o pedi·do, r: 'nspeetor de Portos, Rio~ 
e C<inaes, o Sr Dr. O. Weimch•~nk propoz a substituiçfíc· 
integrai da refPrida lei. 

A renovação do contracto vem de se :fazer e eu me 
attenho. apenas, ás suas "Disposições Geraes", no que dizem 
respeito ás clausulas 1 a e 2a. 

Passo a ler, Sr. Presidente, na integra, taes clausulas: 

CLAUSULA I 

Objecto do contracto e prazo de sua vigencia 

O presente contracto tem por fim novar as wncessSes 
outorgadas ao Estado do Rio Grande do Sul, pelos decretos 
numeras 13.691 e 18.553, respectivamente. de 9 de julho 
de 1919 e 31 de dezembro de 1928. e pelo art. 6t1. § 1°, da 
lei n. 2.544, de 4 de janeiro de 1912. reunindo-as em uma 
concessão unica, com o prazo de 60 annos, e estencendo a 
autorização para a realizaçi'io 4e obras e d:> serviços de emJ
servação € balisamento, por conta do Go'v·erno Federal, do 
canal marítimo da barra do Rio Grande. aos c:maes de na
vegação da Lagôa dos Patos, que dão accesso aos portos 
de Pelotas e de Porto Alegre. 

Data em que este contracto entrará em 'Cígor - Reaistr0 
pelo Tribunal de Contas - Cancellamento d;;s cant1'0-
ctos anteriores 

§ 1.0 Este contracto entrará em vigor na data em qur. 
o Tribunal de Contas ordenar seu regist~·J. ficando sem ef
frito. nesta mesma data. os contractos cujas cla,Isula.s foram 
n pprovadas pelos decreto e ns. 13.691 e :'..8. 553, R~ima 'i
lados. 

§ 2.0 Nenhuma responsabilidade caberá á União. no caso 
de ser denegado, pelo Tribunal de Conta~. o regi3Lro a que 
se refere o § 1° desta clausula. 

CLAUSULA II 

Autorização e concessão outorgada ao Estado do Rio Grande 
do Sul 

Em virtude do disposto na clausula I, fica outorg·ada 
ao Estado do Rio Grande do Sul, ele accôrdo com as condi
ções estabelecidas neste contracto; 



i o, autorizaçiio para realizar, por conlt>. do Gcverno Fe
deral: 

a) a conclusão das obras do canal maritimo e de acces
so á Lagôa dos Patos e ao porto do Rio Grande· 

b) a conclusão das obras de aprofundamBnto e recti
ficacão dos canaes de navegação da Lagôa dos p,1tos e dos 
estuarios dos rios São Gonçalo e Guayba, que dão accesso 
aos porto~ de Pelotas e Porto Alegre: 

c) o balisamento dos canaes referidos nas alíneas an
teriores e dos tres portos acima eitados: 

d) a conservacão, durante o prazo deste contraeto. dos 
canaes de navegação mencionados nas alíneas a e b, bem 
romo elo balisamento alludido na alínea c. 

~>0, concessão dos portos rle Rio Grande. Pelotas e ?orto 
Alegre, subordinadas ás disposiç.õe~ contidas na le~ n. ~.7·15. 
r'! e 13 de outubro de 1869, e nos decretos ns. 24.447. 24.508 
e 24.511, de 29 de junho findo. 

Sr. Presidente, muito ficou para rr>latar dflG~Jillo aue 
poderiamos referir com relação á •v:Jtividade administrativ:.t 
do Rio Grande do Sul. 

Quanto ao aspecto financeiro da administracii.o do men 
Estado. deixamos de nos occupar. oor ter sido sufficiente
mente ·explanado em memoravel discurso, proferido, nesta 
Casa, pelo meu nobre companheiro de banca.da. Sr. Raul 
Bittencourt. 

E, para não me alongar demais, peço !l V. Ex., senhor 
Presidente, a inserção de documentos elncidativo3 a diver
sos assumptos referidos na minha oraçãc. 

'rudo no mundo, Sr _ Presidente se "!'enov::J se trrms
forma, se aperfeiçôa. Não pôde parar a evoll1t;·B•• porque 
11ella se faz a transmutação constante do~ valores e já se 
fala numa philosophia que os define e hierarchisa. 

Valores de economia. 
Valores de moral. 
Valores de arte. 
Valores de religião. 
O trig-o que floresce e fructifica. 
O soldado que succumbe envolto numa banrlAlra. 
O artista que fixou na tela os instantes ultimas de um 

martyr_ 
O sacerdote que encheu uma larga vida dentro de um 

opostol:1do. 
Tudo isto são virtudes especiaes que ~onstituem o 

mundo dos valores. 
A escola é o laboratorio deste mundo. Dahl vem a 

fonte origin<Cria da civilização, oue só será eshvf3\ e eterna 
quando se levantar em pilares de vütud<'S. Ne,ta época de 
utilitarismo ha uma prefe.rencia accentuada para JS v<tlo
res economicos. Seguramente ha uma Jogica neste determi
nismo. Fi.cam por vezes inefficazes os tribunaes Dara apu
rarem responsabilidades de erros e crimes. Nem sempre os 
rlamnos cauzados são passíveis de reparaqão. As daasulas 
asseguradoras de direitos e deveres não passam de meras 
formalidades e chega-se mesmo a dizer que em política a 
conciliaç.fío é um erro. 

E porque preferimos um valor. desaltento a0::: outros, 
nos defrontemos com a crise moral, bem mais rn·ave que 
1 odas as outras. 1\L le Conte de Paris acredita qu.: as ms
tituições tenham corrompido os homens. 
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Tem-se ac.anhamento em discordar de qaem de tão 
alto fala. Mas, sinceramente, francamente, para ,1ôs. e!Jas 
é que foram pelos homem corrompidas. 

André Tardieu diz que para ser comprehendido pelas 
massas é melhor não ter investíduras de mandato. E' um 
procesw especial de castigar os políticos que se fr..zem 
exímios simuladores. O povo tem o direito de exigir de nós 
que se.iamos verdadeiros. 

Não fóra verdade, eu não teria c.oragem para subir 
esta tribuna. Para restabelecermos o equil ibr1o de todos os 
valores moraes, convem resistirmos á força da immitação, 
sempre presente e suggestiva em todos os te:r~pos. 

Soccorramo-nos das nossas tradicções, fonte inexgotc.
vel de agua crystalina, ca.paz de saciar a nossa sf>de. 

Seja o bem collectivo o ideal maior das nos3as a.;;pira
ções. Só assim fugiremos ás contingencias mquietadoril.s 
de um interesse particularista. Prestig-iemcs a autorirlade 
que bem executa em defesa da ordem financeira, da digni
dade eleitoral e da moralidade civiea. 

Terra jo "tio G'·anclP •)os reb:mhrs e do" .,.;~·aes. dos 
fruetos. das vinl1as, da3 fabrica;: e elas escolas . Da;: geadas 
qur, vestem os campos com um lençol branco nas madruga
das e do entardecer dos dias onde os occasos lentos criam 
poema F de luz. 

Terra hnme':lpcida pelo orvalho do ceu, pelo :uor, pelo 
san!l'ne e pela lagrima de tantas gerações. 

Terra de vida limitaria no tempo. pois toi capitania 
no alvorecer do seculo XTX, mas sublim:1da no ooffrimcnto 
e na provação, que creaste lendas, exa'taste sentimentos e 
modelaste a alma romantica de seus homens. 

Louvada sejas, terra dos meus filhos! Foste a inspira
nora do grande amor que temos pelo Brasil. (Muito bem; 
muito bern. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.) 

5 

O Sr. Nero de Macedo requer e obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. Nero de Macedo (Para explicação pessoal) 
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para ler as cartas que 
tive a honra de dirigir ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. 
Ministro Presidente do Tribunal Eleitoral. 

Na primeira, focalizei o serviço de radio, em boa hora 
estabelecido pelo Ministerio da Justiça e entregue á compe
tencia do Sr. Director da Imprensa Nacional. Não podia 
deixar de trazer a publico a excellencia de tal empreendi
mento, impulsionado pelo desejo de meus conterraneos de 
verem a continuação desse trabalho, que tem approximado 
os diversos pontos do interior da Capital da Republica, be
neficiando, especialmente, rincões como os de minha terra, 
distantes e tão desejosos de civilização. 

Na outra carta. dirigida ao Sr. Ministro Presidente do 
Superior Tribunal de Justiça Eleitoral. solicitava de S. Ex. 
e dacruelle Tribunal que, nas novas instrucções a serem ex
pedidas, fosse incluída a escolha de um representante da 
imprensa como Deputado de classe. 

Não é possvel, Sr. Pl'esidente, que o quarto poder ou a 
sexta arma, como dizem aJguns entendidos em materia de 
guerra, não tenha um representante na Assembléa Nacional. 
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Este, o acto de justiça, que fui solicitar ao Tribunal, 
porque a Assemnléa Nacional lhe delegou a competencia ele 
expedir as instrucções para regular o serv!ço de escolha e a 
fórma de ser feita a eleição elos representantes ele classes. 

As cartas a que alludi estão assim redigidas: 

"Exmo. Sr. Dr. Vicente Ráo, DD. Ministro da 
Justiça e Negocias Interiores. 

· A Imprensa ~acionai vPm desenvolvendo com a 
maior regularidade o Serviço de Raclio-Dií'fusão do 
Programrna i\acwnat, em ondas médias e curtas e em 
quatro idiomas. 

Ouvido dentro e fóra do Brasil, esse programma 
vehicula commentarios e informações ele peças dou
trinarias, que vão sendo obJecto da attenção dos nos
sos concidadãos, afastados do centro e Pt'ivados, por 
isso mesmo, de noticias da v1da nacional. 

Sei, tambem, que o proprio Sr. Presidente da 
Republica tem recebido do exterior telegrarnmas, no 
mesmo sentido das minhas affirmações . 

.h;, no momento em que, de meu glorioso Estado, 
recebo informações de que o Programma Nacwnal 
está sendo irradiado com a mais absoluta regulan
dacle, maior escrupulo e digno de todos os louvores, 
cumpro um dever, congratLllando-me com V. Ex., 
por meio desta carta, que lerei da tribuna da Camara, 
c.qui deixando o meu testemunho e o meu applauso a 
urna obra que merece, indiscutivelmente, o apoio e o 
acolhimento de todos os bons brasileiros. 

O Programma Naeional executado pela Imprensa 
Nacional tem um grande alcance patriotico e sobre
tudo uma vasta finalidade humana que é a de trazer 
todos os patricios á metropole, num convivia espiri
tual de alguns minutos diarios, de mo1o a contribuir 
para robustecer o sentimento ela unidade naeional. 

E que não e~moreçam os seus dirigentes, são 05 
meus votos. 

Apresento a V. Ex. os protestos de estima e dis· 
tine ta consideração." 

A earta endereçada ao Presidente do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral está assim redigida: 

"Extno. Sr. Ministro Hermenegildo de Barro11, 
DD. Presidente do Egregio Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral. 

Nos tertno11 do disposto no art. 23, § 2°, da Com•
tihtiçâo, promulgada em 16 de julho ultimo, esse Cal
lendo Tribunal vem ele fixar em 300 o numero ele 
Deputados da futura Camara, cuja primeira legisla
tura terminará em 3 de maio de 1938. 

Ainda, segundo o pre(jeito constitucional urn 
quinto da representação total será reservada aos 
Deputados das profissões. 

Para a eleição profissional vai vigorar a legis
lação expedida pelo Governo Provisorio, com os sup· 
plementos que o Tribunal Superior entender necessa
rios (Const. Fed. art. 3°, § t!o, do Cap. das Disposi
ções Transitarias) • 



:Nessas condições, os 50 Deputados das profíssões 
serão divididos pelas scgLlintes classes: Empregados, 
Empregadores, Funccionarios Publicas e Profissões 
Liberaes. Entre estas profissões, incluem-se os jor
nalistas. 

Dahi o meu appello respeitoso a V. Ex. e ao 
Egregio Tribunal para que, por occasião de serem ex
pedidas as Instnwções para a escolha dos represen
tantes profissionaes, fique estabelecido que um dos 
lagares será reservado á imprensa, rea)izando-se, 
para tanto, uma ;~cLvcnção de delegados eleitores, 
que exerçam a activiclade jornalística. Cada jornal, 
devidamente registrado, segundo a lei de imprensa 
vigente, escolherú o seu delegado-eleitor á conven
ção, bem como as assocwç.ões de imprensa. 

V. Ex. uma aas mais JJrilhanles figuras do paiz 
e que como magistrado constitue um padrão de gloria 
do Brasil, não levará a mal essas considerações, ma~ 
julgo interpretar o senlim8nto de toda a Camara, 
pois, nada mais .JUSto de que assegurar-se uma ca
deira de Deputado à impren~a. porquanto não 11a pro
fissão mais liberal e digna do que o jornali.smo. 

Com subida estima sou 

De V. Ex. Am.0 e adr. agr.o" 

São essas, Sr . Presidente, as considerações que tinha a 
fazer, em torno das duas cartas e estou certo de que, na 
questão da representaçTw da Imprensa, mterpreto fielmente 
o desejo de toda a Carnara fazendo votos por que, passando 
ao Tnbunal as attribuições de organizar as Instrucções para 
a representação profissional, nào deixe esse Tribunal de at
tender ao appello feito, por ser apenas de absoluta justiça, 
(Muito bem; muito bem.) 

6 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a me$a e vou submetter 
a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados -
Passando llOJe a data nacional da Republica do Equador, re
queiro que a Camara dos Deputados, pelo seu Presidente, se 
congratule com o governo daquelle paiz amigo aqui repre
sentado na pessoa do seu enviado extraordinario, Ministro 
Plenipotenciario, o illustre diplomata Sr. Luiz Robalino Da
vila. reiterando-lhe nesLa data, os altos votos de amizade 
do povo brasileiro para com a nobre e culta nação .do Pa
cifico. 

Sala das Sessões·, 1 O de agosto de 1934, - Xavier de 
Oliveira. 

Approvado, 

7 
O Sr. Presidente -- Ha sobre a mesa um tequerimento 

que vai ser lido. 

É lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 



REQUERIMEN'rO 

N. 12- 193!! 

Requeremos que, nos termos do Regimento Interno, hon
tem approvado, seja nomeada uma Commissão Especial, 
cou~t!Lmcla de 7 (sete) membros, para estudar e elaborar o 
··Estatuto dos Funccionarios l'ubllcos", conforme solicitou 
o Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo, em Mensagem en
viada á Assembléa Nacional Constituinte, em 10 de abril de 
corrente anno. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1934. -Nogueira Pe-
niclo. - Moraes Paiva. - Jones Rocha. Waldemar 
Motta. -Deodato Maia. - Lttis Sticupim. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

8 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submetter 
a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

A Camara dos Deputados, bem interpretando os senti
mentos elo povo qub re1Jresenta, congratula-se com a Nação 
pela volta a Patria - ainda mais engrandecido e lauread0 
- do eminente Sr. Octavio Mangabeira, que, lla prestado ao 
Brasil - como parlamentar bnll1ante, como marcante ex
pressão de nossa intellectualidade e como continuador da 
obra imperecível de Rio Branco - os mais assignalados 
serviços. 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1934, - Acurcio Tor
res. - Sampaio Corrêa. - Adolpho Bergamini. - Henri-
que Dodsworth. - Thiers Perissé. - Mozart Lago. · 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra, pela ordem. 

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

O St. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
a estas horas já deve Ler desembarcado na Bahia, sua terra 
natal, o grande brasileiro, Sr. Octavio Mangabeira. S. Ex. 
volta, como se diz no requel'!mento ora em votação, mais 
engrandecido e laureado do exílio a que foi levado por se 
·haver conservado fiel aos altos interesses do Brasil, ao 
lado da ordem e da lei, e por haver tambem, em época dif
ficil da nossa vida politica, feito da lealdade verdadeira re
ligião. 

Por mais que procurassemos, nos ultimos dias de 1930, 
motivos que justificassem o afastamento ela Patria de tão 
eminente brasileiro, não os encontra~·iamos. 

Nada justificava o exilio de S. Ex., não tendo pertur
bado a ordem publica, não tendo concorrido para a obra 
de desunião elos brasileiros. Só havia, por seu caracter e 
seus talentos, engrandecido o nome da patria commum. 

O SR. MozART LAGO ~ Foi, até, convidado pela Junta 
Provisoria, para desempenhar as funcções de ministro. 
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b SR. ACURCIO TORRES - Oclavio Mangabeira, se
i1llor Presidente, occupanclo, nesta Casa. em legislaturas 
passadas, a mesma fnncçfio que V. Ex. exerci?, foi, de 
facto, figura marcante da nossa intcllectualidade. 

O SR. AnoLPr-ro BEHGAMINI - Disso dou, com prazer o 
meu testemunho. 

O SR. ACURCIO TORHES - Prestou elle os mais re
levantes serviços ao B1·asil, em todos os postos que lhe fo
ram commetlidos. 

0 SR. ADOLPHO BEHGAMINI - Um grande espírito, uma 
illustração inegualavel e um caracter de escól. 

O SR. ACUHCIO TORHES - No Ministerio do Exte
rior, fechando as nossas fronteiras, não deixou que por qual
quer de seus acLos houvesse a mais tenue susceptibilidade 
da parte das nações com as quaes tratámos. Foi, ainda, um 
grande chanceller, ao collaborar na escolha dos brasileiros 
que deviam representar o nosso paiz em alguns congressos. 
Assim, certo dia e num momento ele felicidade, contribuira 
para a indicação do aclual eminente leader da maioria, se
nhor Haul Fernandes, para que S. Ex. fosse, co.m o brilho 
que todos lhe reconhecemos, representar o Brasil na Con
ferencia de Havana, naquella conferencia em que o embai
xador Raul Fernandes, como que reivindicava postulados 
assentes em reunião anterior, qual o do uso da língua por
tugueza como idioma official. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA- V. Ex. praticava acto de 
justiça, accrescentando, ainda, o nome do Sr. Sampaio Cor
rêa, que tambem representou o Brasil nessa Conferencia, 
com grande destaque. 

O SR. ACUHCIO TORRES - Devo dizer 
Deputado que quando falo em Raul Fernandes, 
Sampaio Corrêa. Falando no leaâer da maioria 
não irüt exclui r o leaâer da minha corrente. 

ao nobre 
não excluo 
da Camara, 

Sr. Presidente, é a esse cidadão, é a esse notavel bra
sileiro, é a esse homem que volta - e V. Ex. bem o sabe 
- cercado da admiração unanime dos seus com:;atricios, 
é a elle, é a Octavio Mangabeira e por Octavio Mangabeira 
que devemos, neste instante, nos congratularmos com a Na
ção Brasileira. (MtLito bem; muito bern.) 

O Sr. Raul Fernandes - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Raul 
Fernandes. 

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) requer e obtém per
missão para falar da banca. 

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
esta Casa conhece de sobra o nobre Deputado fluminense 
que acaba de occupar a tribuna, e sabe que S. Ex. ali ia 
a uma fina malícia espiritual os dons da maior generosi
dade de coração. Não fosse esta uma das marcas do seu 
espirito, poderia eu suppor que S. Ex. teria tido a inLenção 
de me collocar, a mim, leacler da maioria ela Camara, na ne
cessidade de recusar um justo voto ele congratulações pelo 
regresso, ao Brasil, de um brasileiro eminente, para não 
prestar a um adversario da revolnçüo victoriosa essa me
r·ecida homenagem. 
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Se S. Ex. tivesse feito esse calculo, Sr. ·Presidente, 
não teríamos levado em conta que a maioria da Camara 
dos Deputados, embora filha de uma revolução victoriosa, 
soube, paulatinamente. elevar-se cada vez mais até á cou
sidl!racão, a mai.;; alta e a mais impessoal, dos interes~es 
-nacionaes, e peide, portanto, nessas condições, assoeiar-;;e, 
sem desdouro. a qualquer horr ~nagem a patt•icios em;n lm
tes, ainda que separados politicamente da maiot'ía, ne.;;ta 
Casa . 

.l•'olgo em reconhecer no nobre ex-Ministro das Retacües 
Exteriores, Sr. Octavío Mangabeira. as mais altas qualida
des de um espirilo brilhante, de um politico de tradiCÕP.s 
nobres que, levado por seus talentos e pelos hombros pos
santes de sua terra natal aos mais elevados postos, soube 
sempre honrai-os pela compostura com que os oceupou e 
pelos relevantes serviços com que dessas eminencias bene
ficiasse o Paiz. 

Nesta ordem de idéas, é claro que não poderíamos ver. 
senão com o maior prazer, a sua volta ao seio de seus ami
gos, ao convívio de sua família, e, mesmo, a retomada de 
sila actividade cívica, que, sem duvida, ha de ser util para 
a patria comrnum, dados os dotes que exornam S. Ex. 
(MuitÇJ bem.) 

Mas, vez que estamos votando mocão de congratulações 
por motivo dessa ordem, quero, SI'. Presidente, apoiando o 
requerimento do nobre Deputado Acurcio Torres, alargai-o 
em sua comprehensão e modificai-o mesmo em seus fun
damentos. Peco a Camara que se congratule com o paiz 
pela volta de todos os poli licos brasileiros exilados. Todos, 
cada qual em sua esphera de acção, já serviram o Paiz. 
Balanceados seus erros e acertos, alguma coisa ficou cer
tamente no aclivo de cada um · e que ha de m erecer o nosso 
respeito, e, em certos casos, o nosso reconhecimento . O 
mais obscuro dentre elles - porque os houve de todas as 
categorias - teria tido, pelo menos, o merecimento de 
haver se envolvido, no Brasil, na vida publica, o que é coi
sa onerosa, nada attrahente . . Já é serviço publico, em no~sa 
terra, alguem sair da commodidade de sua vida privada e 
affrontar os azares e riscos de uma viagem no alto mar da 
vida publica brasileira, tão cheia de tropeços, precalços e 
soffrimentos. 

O SR. SAMPAIO CoR~A - E de t empestades de quando 
em quando. 

O SR. RAUL FERNANDES - Es3e sentimento de que 
todos partilhamos de satisfação por ver tão distinctos bra
·sileiros - alguns partidarios do golpe de 30, depois di3~i
dentes da politica do Governo Provisorio, outros vencido5 
de 30 e ainda irreconciliaveis - se justifica tanto mais 
quanto estamos convencidos de que esses patrícios, ainda 
que por conveniencia de occasião, ou por tactica elelloral, 
não proclamem em voz alta que encontram a casa mais arP.
jada e mais segura do que a deixaram (muito bem),· hão de 
sentir, ao pizar o solo nacional e ao tomar contaclo com o 
ambiente que reina no Brasil, que, realmente, dos escom
bros do regime passado, alguma coisa r enasceu .que pro
mette e assegura, a todos nós, dias de maior seguranca 
para as liberdades publicas e privadas e de . mais j~stica 
social, um regime constitucional mais · digno do Brasil 
actual, e, portanto, mais digno delles mesmos e de nós ou
tro$, 

o, D. - VOLt11.12 ll 
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Essa impressão, sentida, ainda que não confessada, es~ 
pera, Sr. Presidente, ha de influir no animo desses patrí
cios, por bem delles e nosso, no sentido de retomarem as 
lutas cívicas com aquella moderacão e espíríto conserva
dor que é necessario serem observados para que as insti
tuições que acabamos de reerguer pos3am dar de si tudo 
quanto a nacão de lias póde esperar. O profundo espü·ito 
liberal que as anima, pode produzir frutos opimos para o 
bem estar social e político do Brasil; mas elles são um ins
trumento delicado, que precisa ser manejado por todos nós 
com a consciencia das responsabilidades que temos para 
com a nacão, e que nos impõem o dever d~:~ usufruir de um 
regime de tão largas e garantidas franquias, mas com o sen
timento profundo de que, antes de tudo, devemos batalhar 
nas lutas politicas dentro do espírito de ordem e de disci
plina. 

Com estes fundamentos, Sr. PI"esidente, eu me associo 
de coracão, em nome da maioria, á. moção do nobre Depu
tado, aJarg-anuo-a, como disse, em seu o.bJecto, e estenaeudo 
o nosso jubilo pela volta de iodos quantos estiverem fora 
de seus lares e alastados do nosso convívw. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O oTador é vivamente cumprimen
tado.) 

O Sr. Presidente - A pedido do autor do requerimento, 
vou submettel-o ao voto da Casa com a am[)liacão sugge
nda pelo Sr. Deputado Raul Fernandes. 

Os senhores que o approvam queiram se levantar. 
(Pausa.) 

Foi apprQIVado. (Pausa.) 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe~ 
diente. 

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

Compareceram mais os Srs.: 

Clementino Lisbôa, Leandro Pinheiro, Joaquim Maga~ 
lhães, Hugo Napoleão, Figueiredo Rodrigues, Kerginaldo Ca
valcanti, lrenêo Joffily, Barreto Campello, João Alberto, So
lano da Cunha, Arnaldo Bastos, Auguslo Cavalcanti, Simões 
Barbosa, Guedes Nogueira, Edgard Sanches, Frau.cisco Rocha, 
Paulo Filho, Nelson Xavier, Ruy Santiago, Adolpho Bergami
ni, João Guimarães, Prado Kelly, Cezar Tinoco, José Eduardo, 
Manoel Reis, Ribeiro Junqueira, José Braz, Clemente MP.dra
do, Raul Sá, Polycarpo Viotti, Daniel de Carvalho, \Valdomiro 
i'llagalhães, Anthero Botelho, Moraes .Andrade, Cincinat.:~ Bra
ga, Nero de Macedo, Generoso Ponce, P1inio Tourinho, An
tonio Jorge, Idalio 'Sardemberg, Adolfo Konder, Dcmetrio 
Xavier, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, João Pinheiro, 
Mario Ramos, David Meinicke (47), 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos-, Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobll, Fer~ 
nandes Tavora, Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfr~do da Matta, 
Abel Chermont, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, José Bor
ba, Leão Sampaio, Jehovah Motta, Martins Veras, Ferreira de 
Souza, Velloza Borges,· Odon Bezerra, Herectiano Zenalde, 
Pereira Lyra, Souto Filho, Luiz Cedro, Mario Domingues, 
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Árruda Camara, José Sampaio, Osorio Borba, Humbert~ Mou..: 
ra, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Machado, 
Antonio Maciel, Augusto LeiLe, "Rodrigues Daria, J. J. ~e:t
bra, Prisco Paraíso, Clemente Netto, Medeiros Netto, Alfredo 
Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Manoel No
vaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Arnold 
Silva, Lauro· Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lin·le·JIJet•g, 
Godofredo Menezes, Lauro Santos, Pereira Carneiro,· G"'J'•}I 
de Azevedo, Cardoso de Mello, Soares Filho, Bias Fortes, Ade
lio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Gabriel Pa:;sos, Au
gusto Viegas, Delphim Moreira, José Alkmim, Simão da 
CunhaCunha, João Penido, João Beraldo, Christiano Machado, 
Levindlo Coelho, Aleixo Paraguassu' Belmiro tle Medeiros, 
Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno 
Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, .Jc.ão Alves, 
Plinio Correa de Oliveira, Hheotonio Monteiro de Barrao;, 
Rodrigues Alves, Almeida Camargo, Mario Wha.t-3ly, Ver
gueiro Cesar, Guaracy Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroast.:·o 
Gouvêa, José Ulpiano, Cadota Queiroz, Abreu ::>odré, Anlc.mio 
Covello, Cardoso de Mello NelLo, Hemique Bayma, Sampaio 
Vida!, José Honorato, Domingos Vcllasco, João Víla1l)aas, 
Francisco Víllanova, Nereu Ramos, Aarüo Rebello, Carlos Go
mes, Simões Lopes., Mauricio Cardoso, Annes Dias, l<,rrdC>ri
Do WolfenbuLell, Victor Russomano, Ped1·o Vergara, Adroaldo 
da Cosia, Minuano de Moura, Acyr Med'eiros, Ferrt~Í!':l Netto, 

·.Gi!bert Gabeira, MarLins e Silva, Alberto Surek, Arm:wdo T.ay-
dner, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Manhil~s. Milton 
Carvalho, Ricardo Machado, Augusto Corsino, Pacheco e Silva, 
Rocha Faria, Oliveira. (122.) 

ORDEM DO DIA 

9 

. 
• 

O Sr. Presidente Achando-se presente na Casa o 
Sr. Adalberto Corrêa, convor-ado para sdbstituir o Sr. Carlos 
Maximiliano, convido os St·s. 3° e 4.0 Secretarias a acompa
nharem S. Ex. até á Mesa, afim de prest~.r o compromisso 
regimental. 

Comparece S. Ex., acompanhado da Com
missão e, junto á Mesa, presta o compromisso 
regimental, tomando assento, em seguida. 

O Sr. Presidente - A lista de l)resenca chegou a accusar 
o comparecimento de 131 Srs. Deputados, com o que aca
bou de tomar posse; porém a Mesa está informada de quo 
se ausent-aram varios. 

Não ha numero para se proceder á votacão da materLa 
constante da Ordem do dia. 

10 

Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Tniard 
Perissé. 

O Sr. Thiers Perissé (Pela ordem) requer e obtem per
mis~ão para falar da bancada. 

O Sr. Thiers Perissé (Para explicação pessoal) 
Sr. Presidente. Srs. l>eputados. não suppunha ter de voltar 
é. tribuna dcc:ta Casa para cogitar da questão da Policia 
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M:uniclpal da Capital da Republica, porque acreditava, corria 
toda gente, se tratasse de assumpto encerrado, em face da 
monstruosidade e da inconstitucionalidade da creaçã.o de se-
melhante milícia. · 

Fui, entretanto, obrigado a vir novamente occupar a 
aUenção da Camara por ter o Sr. Deputado Amaral Peixoto 
declarado hontem que a creação seria feita, de accórdo com 
a Sociedade dos Proprietarios de Immoveis do Rio de Ja
neiro; 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Não fiz tal declaração. Disse 
que havia uma Commissão estudando o as;;umpto relativo 
ao imposto indispensavel á manutenção dessa Policia e que 
r:le tal Commissão faziam parte dois representantes do Syn
dicato dos Proprietarios de Irnmoveis. 

O SR. THIERS PERISSÉ -- V. Ex. affirmou que 
esses dois represenlanles ali compa,eceram offícialmente. 

O SR. AMA!l.AL PEIXOTO - Não declarei "officialmente ., _ 
Affirmei apenas que Jâ existiam dois representantes. Vossa 
Ex., como membro do Syndicato, poderá esclarecer melnor 

·a Casa. . . 
O SR. THIERS PERISSÉ- Prometti que se V. Ex. pro

vasse o que havia affirmado, eu renunciaria á minha cadeira 
de Deputado .•. 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - Mas, afinal, existem, ou 
não, dois rep.resentantes do Syndicato na Commissão? 

O SR. THIERS PERISSÉ - ••. porque me sentiria en
vergonhado, como mentiroso, de permanecer em ambiente 
tão selecto, como a da Camara dos Deputados. 

Vou provar ao nobre collega que se tratava de uma 
cillada política do Sr. Pedro Ernesto, para que 'se estabele
cesse a animosidade do povo contra essa associação ..• 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Absolutamente .. 

O SR. THIERS PERISSÉ - •.• animosidade que se 
reflectiria sobre o meu nome. 

Em primeiro lagar, vou mostrar a V. Ex., a esse res
peito. a nota publicada nos jornaes e enviada pela Sociedad~ 
dos Proprietarios de Immoveis: 

"Noticiando os jornaes que o Dr. Intervento~ no 
Districlo Federal havia convocado varios proprieta
rlos. para estudarem a debatida questão da Policia 
Municipal, a Sociedade União dos Propr1etarios de 
Immoveis representante legal da classe, como syndi
cato que é, vem communicar á imprensa é a toJos 
os proprietarios, que, apesar de por varias vezes ha
ver solicitado uma audiencia ao Dr. Pedro Erne5to, 
não foi ouvida sobre a indicaç;ão do5 componentes da 
referida commissão. 

Declara mais, ainda, que, por esse motivo ~e di
rigiu em gráo de recur~o ao Exmo. Sr. Presidente da 
Republica o qual, por certo, julgará o assumpto re
ferente á Polícia Municipal, com o elevado espírito 
de justica com que sempre tem pautado os i'eus actos 
na vida publica. 
. Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1934. - Daniel 
Gomes, 1° secretario." 

A maldade do Deputado Ama!·al Peixoto foi a.lém, 
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O SR. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. chama isso de mal
dade. Apenas asseverei uma verdade. V. Ex. é q1,1e trans-
forma a verdade em maldade. · 

O SR •. THIERS PERISSÉ -Asseverou S . Ex. que os 
representantes da Sociedade que lá estiveram, nã.o se en
cont.r.avam officialmente, querendo dizer que elles ali se 
achavam como intrusos. 

Vou provar a V. Ex. que esses mocos muito dignos ... 
O SR. LUIARAL PEixoTo - PerdOe-me V. Ex.; absoluta

mente não usei o termo '"intrusos". Perguntei apenas em 
que caracter ali estavam. 

O SR. THIERS PERISSÉ - ... esses doi<; medicas, não 
mereciam ser considerados da maneira por que o foram pelo 
illustre Deputado . 

Tenho em meu poder a declaração dos mesmos provan
do que elles não se encontravam ali "intrusamente" ... 

O Sa. AMARAL P:n:IxoTo - Asserto esse que não fiz. 
O SR. THIERS PERJSSÉ - ... mas. sim, a convite es

pecial do Sr. Interventor do Districto Federal. 
O SR . AMARAL PEIXOTo - Logo, V. Ex. não contesta a 

existencia ali de dois representantes. a convite do Interven
tor; e já agora, define o caracter em que elles ali estavam, 
o que eu ignorava. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Não deveria, então, aí
firmar cousa a respeito da qual não tinha conhecimento 
absoluto. 

• O SR. AMARAL PEIXOTo - Asseverei sómente que havia 
dois representantes, e isso V. Ex. acaba de confirmar. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Todas as affirmações que 
V . Ex . tem trazido para esta Casa são rebatidas por nós; 
quanto ás financas do Districto Federal. o nobre DeputaJo 
';r. Adolpho Bergamini iã l1emonstrou cabalmente que V c,s~a 
Ex. não estã com a razão . 

O SR. AMARAL PmxoTo - Perdão; o· ultimo discul'So que 
proieri até .agora não foi respondido. 

O Sa. ADOLPHo BEROtL'diNI - Simplesmente porque elle 
não veio ainda publicado no "Diario da Camara dos Depu
tados". 

0 . SR. THIERS PERISS:E - O telegramma pelo qual se 
fazia o convite, assignado p elo Sr. Amaral Peixoto, Secre
tario do Interventor, estã concebido nos seguintes termoo : 

"Em nome do Sr. Interventor Federal tenho a 
honra de convidar V. S. para constituir a Commis
são de Proprietarios de Immoveis, incumbida de 
apresentar suggestões sobre ·a organização da Poli· 
cia Municipal. 

No caso em que V . S. acceite o convite, o que 
espero, communico que a primeira reunião da Com
missão terá logar amanhã, terça-feira, ás 17,30 horas 
no Gabinete do Sr . Interventor. 

Amaral Peixoto - Secretario. " 
Saudações cordeaes. 

O Sa. A MARAL PEixOTo - Se bouve convite official, 
em nome do Interventor, aos representantes da Socied:tde 
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União dos Propriet.nrios cie Tmmoveis, elles não podiflm 
compa1'ecer em carncter "officio;,o", ma!;. sim, em caracter 
"official". V • .Ex. está comprovando o que declarei. 

O SR. THIERS PERISSÉ - V. Ex. vai ouvir a de
claracão do Dr. Abelardo do Couto. 

o SR. AMARAL PEixOTo - Houve convite official; quero 
frisar bem esse ponto. 

O SR. THIERS PERISSÉ - "Exmo. Sr. Dr. Presídente 
e demais membros do Syndicoto dos Proprietarios d<l 
lmmoveis do Rio de Janeiro - Prezados Consocios -
Saudações - Para fugir á dcturp.nçli.o de minha atti
tude pessoal, cabe-me dar-lhes conhecimento do i>~
guinte: 

Convidado pelo Exmo. Sr. Dr. Interventor no 
Districto Federal, para., INDIVIDUALMENTE, como 
proprietarjo, trocar sugg-eslÕ!!S sobre a creação da 
Policia Municipal - conformo tc!ogramma que junto 
a esta - fil-o desvanecido, pois era honrado com a 
confiança de S. Ex. 

Declarando o Sr. lntervcnLor· que reca1r1a so
bre o BENEFICTARID o pagamento desta nova contri
buição (aliás. facultativamente) o não me cabendo 
opinar sobre o assumpto, pois nbcrrn ao sensr, com
muro contra1nd1car a crenr;:ão df' mais um ONUS como 
proprietario e achai-o intere~~::mte para o inquilino, 
limHei-me a aguardar um promctlitio ante-projecto 
de regulamento no qual serio rir.finid.a a maneira des
sa cobrarica sem a responsabilidadt~ de proprietario 
do immovel. • 

Assim, aguardo o referido Regulamento e nova 
convocação do Exmo Sr. Interventor para concluir 
esta communicação. a qual jui!Z'o-mo obrigado para 
bem definir a minha. aetuaçl!o, puramente como 
cidadão. 

Sem mais, creiam-me de VV. EEx., 
Att.0 e Obrgd.O 

Dr. .4lberto do Couto. 
Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1934.." 

Agora, V. Ex. terá, aqui, a declaracão do outro: 

"Illustre amigo Dr. Thiers Perissé: 
Cordiaes saudações. 

Em resposta á sua carta. informo que, em cara
cter· particular, conpareci á Prefeitura ... " 

O SR. AMARAL PEIXO"~;:o - Em caracter parlicular, mas 
em resposta a um convite official. 

O SR. THIERS PERISSÉ - . . . com varias con
socios da União dos Proprietarios e a convite do Sr. 
Dr. Amaral Peixolo, digno S!lcretari o do Sr. Inter
ventor, afim de trocar idéas sobre a regu!amenta:1ão 
da Guarda Municipal. 

Do attento consocio, obrigado. - Oswaldo de Si
queira." 
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O Ba. AMARAL PEIXOTo- A convite do Sr. Interventor, 
porque o Searetarlo assim procedeu em nome de S. Ex. 

O SR. THIERS PERTS~~ -V. Ex. deve saber perfei
tamente que existe uma lei dP s:mdicalizacll:o e só o 'Presi
dente do syndicato llÓde designar qualquer commissão of
ficial para tratar de assumpto que se relacione com a -so
ciedade. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - São questões internas de syn
dicatos, as quaes desconhece. 

O SR, THTERS 'PERISSÉ - Além disso, V. Ex. sabe 
qlle a Guarda Municipal não pórlt> absolutamente ser consti
tuída, não só devido á situacão financeira da Prefeitura, co
rno porque toda a imprensa combate vehementemente essa 
monstruosidade. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Se em São Paulo foi const!
tuida, porque não o poderá ser no Distr!cto Federal? 

O SR. THIERS PERISSÉ -Porque em São Paulo, na
turalmente. não havia o interesse político que aqui existe. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Aqui todo o acto do Interven
tor tem caracter poli ti co!. .. 

O SR. THIERS PERISSÉ- Vou provar a V. Ex. que~ 
Guarda Municipal não póde ser formada, de accordo com a 
Constituição de 9i. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - A de 9i não está mais em 
vigor. 

O SR. THIERS PERISSE - V. Ex. vae ver se estou 
ou não com a razão. Vou provar. C!orn os fracos conheci
mentos que tenho sobre a materia Constitucional. que o acto 
do Interventor, creando a policia municipal, é nullo, não 
póde produzir nenhum effeito legal. 

O decreto que instituiu tal 'Policia é de n. 4. 790. de 
22 de maio do corrente anno. reformado pelo decreto. tam
bem municipal n. !>.057. de 14 de .iulho p. p .. isto é: dois 
dias antes de promulgada a actual Constituição. 

Quer dizer que estava ainda em vigor a Constituicãa 
de 91. pelo menos na parte que não houvesse sido revogad<. 
por quem tinha podere5 competentes para fazel-o, que era 
o Chefe do Governo 'Provisorio. 

Ora. o art. 34 da Constituicão de 9t. em vi~or. ex-vi 
do art. 4° da Lei Organica da Revolucão. declarava: "Com
pete privativamente ao Congresso Nacional: 

N. 30. "Legislar sobre a organização municipa! 
no Districto Federal. bem como ~obre a Policia. o en
!dno superior e os demais serviços que na Capital fo
rem reservados para o Governo da União." 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. assim vae annullar 
todos os actos da Revolução. 

O SR. THIERS PERISSE'- E quem exercia, de Outubro 
de 1930 até 16 dt Julho do corrente anno, as funcções do 
I egi sla ti v o nacional? 

o Sa. AnoLPHO BERGAMINI- A Lei organica da Revolu
ção era expressa. 
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O SR. THIERS PERISSÉ - Responde a esta pergunta o 
art. 1° do decreto n. 19.398, de novembro de 1930: 

"O Governo Provisorio exercerá, disr.ricionaria
mente, em toda a sua plenitude, as funcções e attri
buicões, nã.o só do Poder Executivo, como tambem do 
Poder Legislativo, até que, eleita a Assembléa Consti
tuinte, estabeleça. esta a reorganização nacional do 
Paiz." 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Como V. Ex. encara o papel 
do Interventor no Estado? E' ou não o representante do 
Chefe do Governo? Elle, quando baixa um decreto, age ou 
não em nome do Chefe do Governo? 

O SR. THIERS PERISSÉ - Mas a questão é que não 
havia autorizacão do Governo Provisorio. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Todos os actos dos Interven
tores foram approvados pela Constituição de f6 de julho. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Melhor do que eu poderão 
responder a V. Ex. neste assumpto os innume>ros juristas da 
Casa. entre os quaes o Sr. Deputado Adolpho Bergamini. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Prefiro a informa cão do Se
nhor Raul Fernandes, que é o "leader" da maioria. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Nestas condições, verifka
se que só o então illusf.re Chefe do Governo Provisorio po
deria legislar sobre_Policia preventiva ou repressiva. 

E' admissivel que, com os poderes ·dtscricionarios que a 
Itevolução lhe conferiu, podesse o Dr. Getulio Vargas, em 
tempo util. autorizar o interventor no Districto Federal '1 
legislar sobre policia; como porém, essa. autorização nunca 
existiu, as funcções do Dr. Pedro Ernesto ficaram limita
das ás disposiç.ões do Codigo dos Interventores. ou melhor, ás 
do antigo Prefeito e ás do antigo Conselho Municipal, que 
aliás. tambern não tinham competencia para, na Capital d-1 
Republíe!a, legislar sobre esse importante assum:pto, da com
petencia exclusi~a da União. 

O pr-oprio servico das guardas nocturnas existe, mas 
regu1arJo por esse poder competente, de accordo com o de
creto federal n. 6. 440, de 30 de marco de i907. 

C:reio que bastam estes factos para provar que o acto 
do Dr. Perko Ernesto, creando a Policia Municipal. é illegal, 
porqne. embora a Assembléa Constituinte approvasse os actos 
Giscricionnrios, esta approvacão ficou subordinada á obser
vancía rln::: preceitos contidos na Lei Organica da Revolucão 
" do Codigo r.los Interventores. e o referido decreto. do In
terventor do Districto Federal eJ~:orbít.a de uma e de outro. 

O Sn.. AMARAL PmxoTo - V. Ex. queria fazer a con
sulta a um jurü:;ta. Acabo de fazel-a ao Dr. Raul Farnandes 
P S. Ex. confirmou tudo quanto eu havia dito. O simples 
facto da Constituição, em suas Disposições Transitarias, ter 
approvado todos os actos do Chefe do Governo Provisorio e 
do~ Interventores, põe por terra' a argumentar;ão de V. Ex. 

O SR. THIERS PERISSÉ - Sr. Presidente. é este mais 
um dos actos do Interventor Pedro Ernesto. que vae de en
contro a todos os principios de bôa administra~ão ... 

O SR. AMAR.&.L PEI'>OTo - A todos os interesses do par
tido de V. Ex. 
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O SR. TI:ImRS llERISS~ - ... ferindo os interesses d~ 
nopulacão carioca. Ella se bate no sentido de que essa po
licia não seja instituída, porque a sua manutencão irá de
terminar o augmento de impostos. já por demais pesados. 
não podendo o Povo E:upportar novas majoracões. • 

O intuito do Sr. Interventor no Districto Federal aberra 
de todo o sentimento que deve inspirar aquelles que gover
nam, ou que pensam governar, como o Sr. Pedro Ernesto. 
(Muito bem. Muito bem. O orador é cumprimentado.) 

11 

O Sr. Jones Rocha (Para explicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, tenho comparecido diari·amcnte á Camara, an
sioso, em busca de uma opportunidade para occnpar a tri
buna. A conveniencia de não interromper a série brilhante 
de discursos que. sobre materi~ de financas do Districto 
Federal. vem proferindCl meu illustrado collega de bancada, 
o Sr. Deputado Amaral Peixoto; a necessidade di? não tor
nar mais complexo ainda o debate aqui travacc - pe!a 
accumnlnção e diversidade de assumptos - ju~tificam esse 
atrazo de pouco mais de uma semana. 

Ha dias. a Camara ouviu a leitura rlo Manifesto da 
Commissão Directora dos Partidos Economista rlo Brasil e 
Democratíco do Districto Federal. que pede aJ Chefe ·la 
Nação o afastamento do Sr. Pedro Ernesto da Interventoria 
da Capita1 da Republica em prol da regularidade ria~ futu
ras eleições. Embora, por forca de convicções rloutrinarhs. 
eu antipat.hize com as discüssões estrl'ilarnente políticas. 
com o ajuste encarniçado de contas partidarias nest:> re
·cinto; embora tenha semelhante attiturle romo rlesvirtt,a-. 
mento do mandato popular. felicito-me, e ao d.gno e hon
rado Interventor rlo Districto Federal, pela im~iat.iva rlo 
nobre Deputado Sr. Henrique Dodsworth. in;erinrlo ·nos 
"Annaes" o virulento Manifesto. 'l'rata-se de um rlocumenlc 
que falha por inteiro a ~eus objectívos: sem logica, sem 
verdarte. sem nexo. 

() SR. ADOT.PHO BERGAMI~I 0 documento (lo tudo 
qunnto h a de mais sereno. 

O SR. JONES ROCHA - P6de ser f:Preno, mas vou 
analysal-o pelas suas expressões fortes e muita.; ,·e;r.es con
tradir.t.orias. 

O SR. AnoLPHO BERGAM!Nr - Então, V, Ex. r:oncorda 
que é ~ereno. 

O SR .. JONES ROCHA - E' apenas a~gressivo. Desd•l 
que não fala a verdadP e nlio é cohPrent.e. n1ío é ~~reno. 

O Sn. AooLPHO BERGAMINI - Serenidade em respeito á 
linguagr.m. 

O SR. JO'NES ROCHA - Tambem não é tão serena 
como V. Ex. diz. 

O SR. AooLPHO BERGAl\f!Nr - Então, V. Ex. modifica 
a sua expressão anterior ? 

O SR. JONES ROCHA - Desde que o manifesto accus'l 
a ndministraç.5o do Interventor de uma politir.agem des
abrida. investe contra ella rle maneira injuriosa ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMlt\l - Absolutame.nte nã0 l1a 
nenhuma inJuria: nem sequer tratei de pessoas. 

O SR. JONl~S ROCHA- V. Ex. verá, pe!'l anr!.lyse u 
que vou proceder, que ha realmente phrases crue se não 
podem considerar serena~. 
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o S:a. AooLPHO BERGAMINt - Agora a seren1dade já 6 
relativa ? l 

O SR. JONES ROCHA- V. Ex. verã. Por isso mesmo 
inteiramente sincero, expressivo do estado de espírito, seus 
elaboradores nelle retratam ao vivo sua mentalidade poli
tica, suas noções de ethica partidaria, além de um processo 
original de actividade publica para a conquista das posições. 

Sou medieo praticante. Sr. Presidente, e, como tal, 
aco~tumaão a deparar as maiores teratologias como estimu
las precio!"os á intelligenc.ia e á curiosidade sdentifica. 
Quero analy~ar o manifesto eom esse mesmo animo. sem 
paixão, trecho por trecho. ponto por ponto. n.fim de de
·monstt_.'tr á Camara e á Nacão o que podem, sobre certos 
espírito!>. a rivalidade eleitoral e o de!':peíto ria c1Hlrnta. Não 
deixarei ar~nic!io sl"m resposta concludente. cahal, defini
tiva. como P. definitiva a opposíç.ão da vel"dade t..s 1orjatu
ras do sophisma e do eleive. 

Ficarão fazendo parte int~~antP rle mil'lha oracl'io 
todos os art.igo!;' rio libello economista-demoeratico. A Ca
mara, o povo carioca, a Nacão Brasileira, que julguem a 
palnvrn dM ar.~n~aàorE.'s em todos os momentos eon1rontach 
ás evidencias rla realidade material. 

"Na eleicão realizada em 3 de maio do anna 
passado. para a eseolha dos mandatarios do Povo á 
AssemblPa Constituinte. observou-se nm phenomeno, 
á primeira vista inexplicavel: - o Partiria Autono
mí~ta. na~r.irlo nas vesperas do pleito. cortseg-uiu e-le
ger a maioria dos Deputados pelo Districto Federal. 

Ninguem ar.reditará na possibilitiade desse mila
gre de r;e ver triumphante um partido tmprovisado 
para justificar candidaturas. sem tPmpo para fazer. 
sequer, conhecido o seu programma." 

Qualquer -pessoa medianamente culta. Sr. 'Presidente. 
ha de comprehender que a antecedencia, maior ou menor, 
da formacão rlo~ -partidos nada influe na sort_, rla;: urnas. 
Na bistoria politira desta Cidade, dos Estados. do Paiz. rie 
todo o mundo civilizado. amontôam-se os exemplos de der
rota dP- partidos t.radicionaes diante de comhinar.õPs de 
ultima hora. pela acção de candidatos avulsos, de f3.ctores 
imprevisíveis. 

O elemento - tempo - é ineptamente invocado, lo~n 
de inicio. no manifesto. cowo prova de que. com o pouco 
que medeiou o advento do Partido Autonomista e o pleito 
de 3 de maio, s6mente pela intervenção do sobrenatural. do 
milagre, se admittiria a victoria. O exito de um partido 
depende exclusivamente das idéas que · elle auitP. do con
ceito pnhlico de seus incornoradores e da habilid:!.de e in
tensiflade da propng:mda. E' incrivel a affirmtlt;ão de que 
o Partido Autonomist.a ficou "sem temPo para fn;o:er. sequer, 
conhP-cido o seu programma" 1 Sómente no que rnP. toca. 
Sr. Presidente. fui a todos os bair:ros do Dhtrir! o Ferleral 
- de Gavea a Santa Cruz. de Andarahy a Ira.iá. d~ Penha a 
Copacabana l Pronunciei dezenas de discursos e conferen
cias em outras tantas associações de classe rP.gularment~ 
organir.arlas. Discttti problemas de assistencia so~Ja.! ar! opta
dos pelo Pal't.irlo A ntnnomista. na impren~a rliaria. em ar
tigos e entrevi!'.tas reiteradas. E ha quem tenha o dP.~plante 
de affirmar textualmente, em :;:>epresentacãu d!rigida ao 
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Sr. Presidente da Republica, para destruir a reputação e a 
obra de um grande cidadão - que o ·Partido A uton(imistu 
ficou "sem tempo, para fazer, sequer, conhecido o seu pro. 
gramma" ! ... 

A idéa autonomi.!::ta constituiu o nucleo central de nosstl 
programma part.idario. Era a grande idéa - fvrr:a da Me
tropole, adaptada no pro{l:ramma da Al!ianca Libera!. em 
janeiro de 1930. Isso mesmo o reconheceu ?. Assembléa 
Nacional Constituintr.. na jornada historíca em que conce
deu a emancipação politica no Povo carioca. Em redor do 
autonomisrno juntaram-se as maiores forcas el.~"itoraes e 
sociaes do Districto Federal, pPrsonD.lidades do mais altiJ 
prestigio, em todas as zonas. e em lodos os circulas da po
pulação. Ficamos sabendo que nada disso tem ~xpt·essão -
natureza das idéas compendiadas num programma. intares$a 
popular, projecção social dos leaders, habilidade. o-pportu
nidnde, intensidade e intellig~ncia nos processos dP. propa
ganda. . . Apenas a antecipação do Partido r. que conta [ 
Conduzindo o argumento democralico-economista ás ultima~ 
c.onsequencias logicas. havemos de convir em qu·~ vence 
eleições o partido mais velho. Se o mais novo consegue 
maioria de suffragios - é milagre ! 

Continúa o manifesto : 

"A causa da victoria. a P-XPlicacão dJ phenome-· 
no, está na organização da chefia. do pa·rtido. appa
recendo ostensivamente os nomes do Interventor no 
Districto Fedenl. do dirl.'ctor da Esf.rada de Ferro 
Central do Brasil e do Chefe de Policia desse Dis
tricto ." 

O SR. ADOLPHo BERGAMr~r - E o facto é rigül'osament!l 
verdadeirc. 

O SR. JONES ROCHA- V. E:rc. não i~mora qne o Pal'· 
tido Autonomista Tnnenn seu programma dois mt-zes antes 
do pleito de 3 de m aio • 

O SP.. AooLPHO BERfiAMINI - Ahi está a Mnfissão d~ 
V. Ex. 

O SR. JO:"JES ROCHA - Um pro~ramma la;'"lcado com 
dois mezes de antecedencia póde ser amplamente contestado 
e atacado. 

O SR. ADoT.PHo "BEnGAMlNl - Não era pos3jvd. V. Ex. 
se esquece de que havia censura aos .iornaes. Nana se podia 
escrever que collid isse com as instrucções govern~mentaes. 

O SR. JOJ\'ES ROCHA - Hontem, demonstrei ao nobre 
~ol!ega, ~r. Henrique Dodsworth. que não havia censura até 
P.sse ponto, porqunnto entrevistas dadas por ~- Ex . ao 
"Globo" foram divulgadas. 

O SR . Aoot.PHO BERGAMINl - Havia censura. Querem 
nl!gar? 

O SR. AM"ARAr. PEIXOTO - Quanto aos as::umptos de 
ordem doutrinaria não havia . 

O SR. An oLPHO BtnGAMl:-1! - Poderei trazer numero
sis!'imo!.' o!'i;:inal!~. ril'ç.anM p~lo censor, impedindo a pu
blicac;ão, mesmo de artigos doutrinar ias . 
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O SR. JONES ROCHA - A censura existia para todas 
as correntes políticas, inclusive para a nossa. 

O S1L AnoLPHO BERGAMINI - Não apoiado. No Diario 
Carioca, de cuja redarcão tinha a honra de fazer parte nes
sa época. não podia publicar o que desejava, mesmo assum
pto rigorosamente doutrinaria. O censor cortava systema
ticamente. 

O SR. JONES ROCHA - O Partido Autonomista não 
influia nessa censura, que era medida tomada pelo Gover
no dictatorial. 

O SR. AnoLPHO BERGAMINI - A censura tinha por um 
dos objectivos assegurar a victoria do Partido Autonomista. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -V. Ex. deveria trazer alg-uns 
desses ar·tigos, afim de que a Camara delles tomasse conhe
cimento. 

O SR. JONES ROCHA.- Fique certo o nobre Deputado 
Adolpho Bergaminí que a censura não influiu na sorte das 
urnas. 

O SR. AooLPHO BERGAMINr - Frequentemente, o chefe 
da Mnsura dizia que estava cumprindo Oi'dens. não raro por 
solir.itacão do Sr. Interventor, Presidente e Chefe do Parti
do Autonomista. 

O SR. JONES ROCHA - Essas affirmacões eram gra
ciosas. 

O SR. ÀDOLPRO BERGAMINI - E'· possivel. V. Ex. de
via apurar. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Não é possivel ter havido 
taes informações. 

O SR. JONES ROCHA - Mas, Sr. Presidente, a cir
cumstancia de apparecerem taes autoridades na chefia de 
um partido no Districto Federal - como autoridades sim

. plemente - era a derrota inevitavel! Não ha no Brasil in
teiro, maior baluarte do espírito de opposição que o Disti'i
cto Federal. 

Quanto ao programma, foi amplamente divulgado. Nelle 
pleiteamos theses mais tarde vencedoras no recinto da As
sembléa, taes como a representacão profissional, o syndi
calismo, duas das mais importantes reivindicacões do Par
tido Autonomista. 

O SR. AMARAL ·PEIXOTo - O programma. do Partido Au
tonomista é a synthese do do Club 3 de Outubro. 

O SR. JONES ROCHA - O autoritarismo puro - de 7 
.de Abril de 1831, a 24 de Outubro de 1930, provocou sempre 
as mais bravias reaccões do carioca, nas urnas, na barrica
da, ou na intimidade da consciencia dos cidadãos I 

O SR. Aoor..PHO BEfiGAMINt - O prog-eamma agiu logo 
por effeito de presenca. 

O SR. JONES ROCHA ....,.- Em nome do povo que me 
ufano de representar. de cujas aspiracões commungo, povo 
tradicciona1mente independente. inimigo do aulicismo, cioso 
de seus fôros da altivez diante dos desmandos da prepo
tencia - eu protesto contra essa injuria de se dizer que a 
causa de seus suffragios aos candidatos autonomistas resi
diu no facto de chefiarem o partido o Interventor, o dire
ctor da Estrada de Ferro e o Chefe de Policial E' amesqui
nhar a significação do mais livre pl.eito republlcano, para 
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ciue ella se contenha no ambito das cogitações dos que per..: 
deram no grande embate cívico. E' investir ~onsciente
mente a· verdade, a evidencia meridiana. 

Adiante; 

"O resultado desse pleito tem sido cantado pelor. 
aproveitadores da época, como a mais escorreita ex
pressão da nossa democracia. Esquecem-se de que a 
eleição não é, exclusivamente, o momento do voto, 
mas os dias antecedentes, o período da propaganda, 
e os dias posteriores em que se processa o ajuste de 
contas com os eleitores desobedientes ãs exigencias 
dos poderosos. 

Foi essa garantia anterior e posterior ao pleito 
que faltou e deu a victoria aos improvisadores do 
partido''. 

O SR. AooLPHO BERGAMJNt - V. Ex. não concorda que 
o pleito não é sómente o dia da eleição ? 

O SR. JONES ROCHA - Concordo, mas vou demonstrar 
que obedecemos rigorosamente a isso. 

O Sa. ADoLPHO BERGAMINI - Logo: uma eleição não é 
sómente o dia em que o eleitor vae ás urnas depositar o 
seu voto. 

O SR. AMAM-L PEIXOTo - Nas ultimas eleir,;ões houve a 
propaganda livre em todo o Brasil, facto que se verificou 
entre nós pela primeira vez. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI - Basta ter havido censura 
aos jornaes para que não tenha sido livre. Os comícios não 
puderam ser realizados. Só foram permittidos tres dias 
antes da eleição e me~mo assim precedendo formalidades, 
taes como de requerimentos, designação de local, etc. 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - Em todos os paizes do num
do assim se procede. 

O SR. JONES ROCHA - Insisto, desprezando o labéo 
de aproveítador, na grandeza da expressão moral, na alti
tude da significação democratíca do pleito de 3 de maro. 
Bem sei, Sr. Presidente, que o processo eleitoral não se li
mita ao acto instantaneo de votar. Embora seja o voto ab
solutamente secreto - e, pois, nenhuma intromissão alheia 
permitta - póde dar-se o caso de, antes ou depois do 
pleito, ficar o eleitor entregue ao capricho de energumenos. 
Simples presumpção, attenuada infinitamente em seus ef
feitos praticas pelo processo do segredo voto, em cabine fe
chada, com enveloppes officiaes, cedulas impressas ou da
ctylographadas, em que nenhum traço identifica a conscien
cia do eleitor! Quero, todavia, admittir que espiritos fracos 
se atemorizem, suggestionem-se, constranjam-se, e cedam á 
pressão da vontade dos poderosos. 

No caso, indispensavel se torna a prova, ao menos a 
allegação de um facto, de uma circumstancia, de um indi
eio de que faltou a plena garantia do voto livre a qualquer 
eleitor, com exigencias antel'iores, com ajuste de contas pos
teriores! 

O Sa. ADoLPHO BE.RGAMINI - Não se fez outra coisa, e 
ainda, para ajustar as pecas da machina eleitoral foram 
buscar o DI', Oesario de Mello, 
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. O SR.. JONES ROCHA - Eram méras combinações pó:. 
titicas, que se fazem a toda hora, em todos os Estados. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI - A machina. eleitoral fun
cciona exactamente assim . . . 

O SR. JONES ROCHA- V. Ex. sempre fez o mesmo, 
sem que houvesse qualquer recriminação. Os partidos se 
organizam assim, precisamente, fazendo combinações. 

O Sa. ADOLPHO BERGAMINI - Quer dizer: agora como 
em plena republica velha! 

O S.I:L JONES RúCl:!A - Como será .sempre, em todos 
os Estados. 1~50, alias, uüo póde ser condemnado; não con
stitue cr1me. 

O SR.. ADoLPHO BERGAMINI - O manifesto não diz que 
ha crime; houve, apenas, violacão do preceito de mora! 
politica. 

O SR. JONES ROCHA - "Sem lal diiigencia, o mani
festo ainda ahi, como sempre, claudica, iuvenLa, con lra o 
testemunho de toda uma populac;ão! Pretende tangenciar 
o devet· indeclinavel com essas commodas genet·alidades: 

;'Não precisamos rememvral' todos os factos que 
justificam essa arguic;ão é o do conhecimento das au
toridades do Governo Provisorio presidido por Yossa 
Excellencia . Basta lembrar que até os discursos de 
propaganda política, transmittidos pelo radio e pro
nunciados pelos advm·sarios do -Partido Autonomis
ta", foram sujeitos á censura. De todos os modos, 
crearam-se difficuldades á pl'opaganda dos candida
tos que se insurgiram eontt·a aquella·· agremiação. 

Era o bastante para dar ao eleitorado a impres
são de insegurança e crear o temor das vindicta..s fu
turas por parte das autoridades que, ostensivamente, 
presidiam um partido e se mostravam desgostosos 
com a accão dos outros.~ 

Justamente - ao contrario du que diz - é preciso re
memorar todos os factos que jus li fi cam a arguicão de que 
faltaram garantias anteriores e posteriores ao pleito! Não 
basta a asserção leviana de serem elles do conhecimento da3 
autoridades do Governo Provisorio 1 

O SI\. AnoLPRo BERGAMINI - Nada leviana: rigorosa
mente a verdade. 

O SR. JONES ROCHA - Mas nenhum facto, até hojé, 
foi provado. 

O SR. AnoLPH:o BERàAM!:Nl - V. Ex . quer, natural
mente, que 1;e faça inquerito, ouvindo-se testemunhas, etc . 
Aliás, tenho notado que V. Ex. gosta muito da declinação 
ele nomes. Não quero emprestar a V.· Ex. os mesmos pro
positos do tempo da Republica Velha. Naquella época, tam
bem me incitavam a declinar nomes, mas, para que fim? 
Para se exercer, depois, a vingança I 

O SR. JONES ROCHA - Basta allegar um facto e do
cumental-o, sem declinar nomes. 

(Troram-se apartes entre os Srs. Amaral Pei$oto e Adol
pho Bergamíni.) 

"Não, Sr. Presidente! Silencial-os agora, ness~ opportu
nidade unica, em que se formula o libeUo escand:.1loso para o 
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iiin confessado de destruir a reputação e a. obra de um 
grande brasileiro, é de uma innocencia que não condiz com 
as responsabilidades que os Partidos Democratio e Economis~ 
La assumiram perante o ~r. Presidente da Republica e pe
rante a opinião nacional! SI os factos são reaes e do conheci
mento do Governo, nada mais facil qu ese demonstrarem, es
pecificarem, ou indicarem a ,coacção, o ajuste de couta::1 com 
os eleitores desobedientes, em summa - a falta de garantia 
anterior e posterior ao pleito, que facultou a victoria dos im
provisadores do partido. 

Aponta-se a censura dos discursos, de propaganda, aos 
discursos proferidos pelo radio, com unica difficu!dade op
posta á campanha eleitoral. A censura jamais a impediu; 
e, SI e.-~istia, era como uma contingencia do regimen dicta
torial, para as manifestações publicas do pensamento, par
tissem de onde partissem. A censura nas communicacões 
l'Udlotelephonicas jamais esteve a cargo do Interventor do 
DisLricto Federal, ou do Director da Estrada. de Ferro Cen
tral do Bras1l. O Chefe de Policia tinha o encargo de cen
sura Jornalistica e radiotelephonica indistinctamente ex.er
mda. 

Começa aqui, Sr. Presidente, a ser i e espantosa de con
tradicções. V. Ex. e a Camara ha pouco ouviram a incri
minação de qu"' o Partido Autonomista surgiu ás vesperas 
do pleito, de que foi improvisado, de que nem tempo lhe 
sobrou para tornar conhecido o respectivo programma. Pois 
bem, o Manifesto agora declarado "De todos· os modos crea
ram-se difficuldades á propaganda dos candidatos que se 
insurgiram contra aquella agremiacão". Mas o Partido Au
tonomista não foi o ultimo a apparecer, nas vesperas do 
pleito, improvisado á ultima hora, etc? Como, pois, outros 
partidos insurgiram-se contra elle, na apresentação e pro
paganda de novos candidatos? Passemos porém sobre a 
contradic()ào, em que ~;e denunciam as atribulações de es
pirito de homens occupados em forjar uma peça realmente 
difficil. 

V. Ex. ouviu que o Manifesto allude genericamente a 
factos, abusos, coaccões, etc. de que foi victima o eleitora
do. Declara, depois, que são todos elles do conhecimento 
das aotoridades do Governo Provisorio. Affirma, que, de 
todo& o& modos (todos l) crearam-se difficuldades á propa
ganda dos candidatos que se insurgiram contra o l'artido 
Autonomista. Mas se apo:ga exclusivamente á censura, exer
cida em todas as moda:tdades de transmissão ou manifes
tacão publica de pensamento, dizendo que isso "era o bas~ 
tante para dar ao eleitorado a impressão de insegurança e 
crear o temor das Yindíctas futuras :por parte das autori~ 
daaes .que obstensivamenle presidiam um partido e se mos~ 
travam desgostosas com a acção dos outros~. 

Abusos, coaccões, inseguranca geral conbecida do Go
verno Provisorio; falta de garantia antes e depois d.o pleito; 
difficuldades de todos os modos creadas á propaganda dos 
adversarios, sommadas, no Manifesto, são iguaes apenas á 
censura radiotelephonica, commum a autonomistas, a d~
mocralicos. e economistas, a quantos, na phase da dictadura, 
quizessem exprimir, de publico, ás idéas . A contingencia, 
commum a todos os partidos, a censura, cujas decisões, como 
é sabido, não se publicavam nem annunc1avam, não podia 
dar impressão de inseguranca ao eleitorado, que della não 
tinha. noticia, e, muito menos, crear o temor de vindictas e 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:39 + Pág ina 180 de 207 

.' • 'I 

- 224 _; 
('. 1 

outras calamidades inventadas para effeitos litterarios do 
.M aniíesto-libello. 

Sr. Presidente. .Não tenho nenhum pendot• para o ge
nero da critica que se pt·eoecupa, antes de tudo, c·om as 
contradicções do objecto criticado, considerando-as ele
mento principal da psychologia do respectivo autor. Pro
metto que apontarei mais uma, só, no Manifesto: 

V. Ex., ao maugurar o regimen constitucional, em 
seu manifesto, se ufanou da lisura das ultimas eleições, 
certo porque nem s~mpre ás altas autoridades chega o co
nhecimento de taes abusos". 

Linhas atraz, os abusos eram do conhecimento oa.s 
autoridades governamentâes; agora já não o são. Pas~o 
adiante, sem commentarios, porque compl'ehendo a trage
dia intima dos redactores da peça inteiriça. 

Depois dessas affirmacões gracwsas, em que a imagi
nação e o b·avo da derrota eleitoral supprem audaciosamen
te qualquer· esboco de prova, qualquer indicação precisa ou 
vaga de abuso praticado pelo Interventor, assegura o Ma
nifesto~ 

"0 Interventor continua na chefia do "Partido 
Autonomistan, e, se na ultima eleicão enganou as pro
messas de liberdade, outro não é o objectivo a ,jul
gar pelo seu procedimento". 

Mas, Sr. Presidente, si nada se articulou no concer
nente aos acontecimentos passados, conforme demonstrei 
com os proprios termos do Manifesto, como se atreve este 
a entrar pelos meandros perigosos das intenções occultas, 
dos propositos intimos? Qual a irregularidade apontada n~J 
procedimento do Interventor do Districto Federal, em qual
quer das phases do pleito passado, quem foi atemorizado 
coagido. punido? Pois quando imaginamos que o libello en
tre na materia de allegacã.o especificada - já que é lm
possivel a prova - elle conclue subitamente a primeira 
parte da mixordia desarticulada e contradictoria l 

Não, Sr. Presidente! Antes de prova ou indicação em 
contrario - constitue. no mínimo, uma leviandade o di
zer-se que o Interventor, no ultimo pleito, enganou as pro
messas de liberdade e que outro não é seu objectívo, a jul
gar pelo seu procedimento! O 111ais elementar sentimento de 
responsabilidade impõe aos signatarios do Manifesto o de
ver da retractação ou da prova immediata. Estamos em 
plena Capital da RepubHca, agimos diante de um povo al
tivo, arguto, acostumado á analyse e critica dos actos e in
tenções governamentaes e cujo instincto político julgo tanto 
pelos factos como pelas tendencias secretas dos homens do 
poder. Fiscalisa-nos uma imprensa excepcionalmente ri
gorosa em seus julgamentos. Pois bem, cruem viu, quem 
soube - além dos signatarios do Manifesto - que o Inter
ventor do Districto Federal enganou as promessas de li
berdade no ultimo pleito! Não ha outra alternativa Sr. Pre
sidente - a prova do allegado, ou a retractacão pura e sim
simples dos autores do Manifesto. Perderão o direito á 
cõnsideração publica, si se contentarem com as generali~ 
cladE.:; commodas da accusação. Si não cumprirem P.sse de~ 
ver de honra e de cavalheirismo, ficarão em .condições ver· 
dadeiramente deploravel no conceito publicol 

O SR. AnoLPHo BERGAMINl - V. Ex, poderia esclare· 
cer melhor, porque não ouvi bem? 
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O SR. JONES ROCHA - Dizia eu que todos os actos 
do Inte1'Ventor Pedro El'nesto, na ultima eleicão, eram fis
calizados, não só pelo povo como pela imprensa. 

O SR. AnoLPHo BEnGAMINI - Como? Por que meio, 
si não havia liberdade para manifestação do pensamento? 

O SR. JONES' ROCHA - Naquella occasião, e até bem. 
pouco tempo, quand9 foi extincto o poder dictatorinl, ne
nhum protesto surgiu contra a eleição de 3 de maio. 

0 SR. A!JOLPHO BEROAMINI - Onde fazê-lo? 
O SR. JONES ROCHA - Na imprensa, nos comicios, 

nas associacões ... 
O SR. AoOLPHo BERG.\MINI - V. Ex., sem duvida, estâ 

esquecido de que tal co usa não podia ser feita. 
O SP.. Acuncto TonnEs - Estou ouvindo o discurso com 

a maxima attenciio, mas estimaria não ouvir se falar em li
-berdade de imprensa .•. 

O SR. AooLPHo BERGAMJNI - O nobre orador nunca 
esteve dentro de uma redacçüo de jornal. Eu, porém, guiei 
meus primeiros passos nesse ambíenle de jornalismo, e 
posso asseverar a S. Ex. que a censura policial el'a verda
deira tortura para todos os jornalistas. Ao escrevermos o 
artigo, viamos, entre nós e a tira de papel que ia. receber o 
pensamento, a figura do censor polic1al. Escripto o artigo, 
o censor cortava-o, quando não inteiramente, ao menos em 
parle, mutilando-o. lsso occorria todos os dias. Saiamos da. 
rcdacção a uma e duas hol'as da madrugada, tendo de es
crever rapidamente qualquer cousa para encher a columna.. 
Não podíamos, siquer, avisar ao publico que escrevíamos sob 
censura. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Que culpa Unha disso o Par
tido Autonomista? 

O SR. AooLPHO BERGAMINI - Não eslou culpando o 
Partido, embora tenha declarado o censor que o Presidente 
desse partido solicitara a censura em seu favor. O Partido 
não estava sujeito á censura, por ser governamental, e fruia 
as vantagens da dos outros, que não podiam informar devi
damente o povo nem da maneira por que deveria conduzir
se nas eleições ao ser estreada lei nova, qual o Codigo Elei
toral. 

O SR. JONES ROCHA - Pedi, h ontem, ao nobre Depu
tado, Sr. Henrique Dodsworth, fizesse inserir nos Anna.e& 
o discurso do Dr. Rodrigo Octavio Filho, afim de que pu
dessemos ajuizar da justiça ou injustiça da censura. 

0 SR. ADO!.PHO BERGAM!Nl - 0 meu prezado amigO 
Sr. Henrique Dodswcrrth não se aeha presente, mas posso 
dizer a V. Ex. que, hontem mesmo, declarou que o seu in
tuito e-ra adduzir a prova de que, até nos discursos de ra
dio, os Pal'tidos que não afinassem pelo diapasão governa
mental estavam sujeitos á censura. Esse o objectivo do il
.lustre collega, collimado. (Trocam-se novos apa.rtes entre 
os Srs. Amaral Peixoto e Adolpho Bergamini.) 

O SR. PRESIDENTE ..,.... Attencão. Está. com a palavra o 
Sr. Jones Rocha. 

O SR. JONES ROCHA - Prossegue o Manifesto, já 
agora preoeoupado com as aatividades do Partido Autono
mista: 

"Creado esse partido, em cuja chefia se eollocou, 
e, pode-se dizer, empolgou-o inteiramente, depois do 

C, D, - VOLVMS l1 iS 
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pleito, todo o trabalho como administrador da cidade, 
foi no sentido de montar e aperfeicoar a machína 
eleitoral, causa de todos os males do regime que a 
Revoluc5.o destruiu. 

Nenhum governo conseguirá uma eleição lisa, 
escorrei ta de vicias, emquanto os. chefes ostensivos 
ou disfarçados de um dos partidos forem os detento
res da força e dos cofres publicas." 

Sr. Presidente. Quando se diz, em documento publico, 
que toda a obra do Interventor Pedro Ernesto se resume na 
montagem e no apet•feiçoamento da machina eleitol'al .•• 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINl - Mas é uma verdade. 
O SR. JONES ROCHA - .•. quando se falseiam, desse 

modo, as mais nobres inLencões de um patriota; quando se 
desmente o trabaltw formirlavel de reivindicação sociaL e 
humanilaria, documentado em dezenas de escolas e hospi-. 
taes, na multiplicação incessante de postos de soccot'l'O ~ a.o
sistencia aos enfermos, no reconhecimento dos direitos do 
operaria e dos trabalhadores humildes. corporificado num 
systema de leis modernas; quando se reduz tudo isso a uma. 
pt·eoceupacão miseravel de cozinha eleitoral, adquire-:>e o 
direito de ficar sozinho em campo, sem contestação! 

O SR. AooLPHO BERGAMrNr - Basta V. Ex. attender a 
que, pa1·a at·recadacüo de 210 mil contos, é de 1 '50 m1i a. 
despesa com o pessoal. Reflicta V. Ex .• medite um instante 
sob1·e essas ~ifras e verificará que é indefensavel ft situa
ção. Se a arrecadação attíngir a 200 mil contos, 150 mil se
rão 3/4 dessa mesma arrecadação, que representa o suor de 
todos os municipes; se alcançar 210 mil contos a arrecada
cão, 150 mil t·epresentarão mais de 2/3. 

O Sa. A:-.IARAL PmxoTo - Permitta-me um peq!leno 
es!liarecimento. Quando o actual Interventor assumiU o 
cargo, a verba de pessoal era de 10 mil contos men~almenle. 

0 Sa. ADOLPHO BERGAMINl - Não chega\'a, absoluta-
mente, a isso. 

0 Stt. AMARAL PKIXOTO - Approdmava.se. 
O Sn. ADOLPHO BRRGAMINI - Muito menos. 
O SR. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. declarou que, actu~ 

almente, andava em 12 mil contos. Agora, devo dizer o se
guinte: de 10% foi a percentagem estabelecida pelo decreto 
que augmentou os vencimentos do funccionalismo munici
pal; es.:te funccionalismo era o unico que, desde 1927, não 
uhtinha augmento em seus vencimentos. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - 0 decreto é recente, ê da 
14 de julho, e ainda não se effectuou pagamento algum em 
vi1·tude desse decreto. O meu nobre collega está. mal infor· 
mado. 

O Sn. AMARAL PEtXO'I'o - Provarei a V. Ex. 
O SR. PRESIDENTE - Attençãol PeQo aos nobres Depu

tado~ niio interrompam o orador. 

O SR. JONES ROCHA- Não cahirei no ridiculo de dt:s
cer a essa ordem de cogita~ões em que se afunda o Mani~ 
festa. Appello para a consciencia da representação nacional. 
Todos os senhores Deputados transitam pelas ruas da Ci
dade e vêm os edificios de escolas e de hospitaes. Os jornaes 
publicam diariamente as estatisticas de matricula das es
colas, que ascendeu de 74 para 120.000 crea.nças, Outro 
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tanto aconteot no tocante aos hospitacs, postos e ambula
torios! Tudo isso constitue montagem a apparelhamento da. 
machina eleitoral - affh·ma o Manifesto! 

É uma opinião ... Cada qual formula a opinião que lhe 
é possível formular .. . 

Agita o Manifesto a these de que são incompatíveis o 
desempenho cumulalivo do encargo de Governo e da chefia 
partidaria, ostensiva ou disfarçada . 

O Sn. AnoLPHO BERG,\MINI - Maxiiné para quem de
clarou a seu;; subot·dinados, em manifestação collectiva, que 
sua pcrmanencia se impõe. 

O SH. JONES ROCHA - Vou analysar o discurso do 
Sr. Interventor Pedro Ernesto. 

O S!\ . ADt.LPHo BEJtG,\:\IINI - O discurso que S. Ex. 
leu é um~ confissão formidavel. 

O SH.. JONES ROCHA - Poderia, eu, Sr. Presidente, 
lembl'ar, em opposiçüo a essa these, o exemplo geral do.; 
Estados do Bt·asil, salvo uma ou duas excepcões. PodDria 
deter-me no estudo da silun..:ü.o politica dos paizcs leade,·s 
do universo, sob todos os regimes, em que t:ada ,·ez nHus se 
identificam o govct·no c a situação poli l1ca dominante. Nüo 
é o governo n expressão da vontade das maiorias? Aquella 
idenlifica~·ão não constitue, em ullima analys!!, manifesLacão 
de rcstJCito á vontade soberana do povo? 

Comtudo, não preciso beneficiar dus exemplos nacionaes 
ou estrangeiros. 

Da delençúo, sobretudo no Dislricto .Federal, dos postos 
de governo pelos chefes ostensivos ou disfarçados (vá iá 
o adjectivo) dos Partidos não resultam necessal'iamente 
coacção, fraude ou vicio eleitoral. O alto nivel moral e cí
vico do povo carioca isenta-o completamente das investidas 
ou da. corrup~ão dos govt.!ruo.s desmnndados ou deshone:;loil. 
As opposicue~ derrotavam invariavelmente os governos fe~ 
deral e local. sob estado de sitio, no rcgimf:' das deportar.üP.s 
em ma~sa. rio e::dincto regime, da !limplc5 condh;ão de amigo 
dos governos dr.corrín um:1 suspeição inicial qn<.> difficil
mente os candidatos conseguiam vencer. Ao passo qut! o 
opposicionismo creava, desde logo, a aureole. dn independen
cia, da rebeldia. 

0 SR. ADOLPHO BEROAMINI - A Alliança. Liberal que 
agradeç.a a V. Ex ... 

O SR. JONES ROCHA - Foi preciso a ravolucüo para 
que se estabelece~sem, aqui, a ident idaúe L.lloml. a ::;oliJa
.riedade perfeita entre o sentimeulo popular e a mentalidade 
go\'ernamentnl. Trata-se de uma conquista natural, legi
tima. da nova ordem de cousas. Natural, legitima, portanta, 
é a p!!rmanencia. no governo do DisLrictú Federal, de uma 
personalidade que exprime essa ider.lificacãv do sentimento 
popular com a responsabilidade da direc.;:ão dos uegocios 
pLJblicos! Não natural, illegitimo. são o emprego da força .. • 

0 SR. ADOLPRO BERGAMINI- V. EX. acha isso natural? 

O SR. JONES BOCHA - Innatural, illegitirno. 
O SR . ADoLPHo BERGAMINI - Daqui, estavamos, o Se~ 

nhor Deputadc Acurcio Torres e eu, ouvindo: "natural e le
gitimo". 

O SR. JONES ROCHA - Natural era a per~anencia. a 
coexistencia do Chefe do Partido no exerci cio do poder. Ille
gitime. era. a eoacção, como Q subornQ, 
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Illegitima - dizia eu - é a utilização dos cofres pu
blicas na pressão eleitoral. ou na c::>mpra das consciencia.s. 

·Não se podem presumir cerebrinamente esses actos ou in
tuitos. Não se trata de materia de presumpcão - mas de 
facto. A circumstancia de dirigir o Partido Autonomista, 
consagrando pela victoria nas urnas !ivres, confere ao Se
r:hor Pedro Ernesto novo prestigio que augmenta a expressão 
já de si altamente honrosa de sua investidura official. E, ao 
mesm o tempo, demonstra ao Governo da União o acerto 
de ~ua escolha. ofíerece ao Paíz a prova de que o ·chefe do 
Governo, acima de :oeus pendores individuaes. rendeu ho
menagem ao Povo carioca, nomeando seu governante o bra
sileiro que seria escolhido por suffragío popular. !l{ão é 
clemais, nunca, qul' se estabelecam vinculas de ligação entre 
a massa dos cidadãos e governo metropolitano. A investi
dura official, sommada á solidariedade poliUcn , ao presti~io 
social, ao respeito collectivo, á trn.dicão de seu nome de ci
rurgião consagrado e medico humanitarissimo, re;;ulta no 
trabalho gigantesco de assistencia que o Interventor vem 
produzindo firmemente, sem ter:;iverm.;ões, pois sente. de um 
lado, o apoio do Governo da Un~ão e, do outro, os applausos 
calorosos de toda uma população. (Trocam-se numerosos 
apartes. O Sr. Presidente faz soar os timpanos, pedindo at
tençáo.) 

O SR. JONES ROCHA - Vou ailalysar o discurso do Se
nhor Interventor. Peco aos nobres coHegas que ·me ouçam. 

Linhas adeante, reza o Manifesto: 

"A gravidade da situacão decorre das recent~s 
declarações feitas em publico pelo interventor Pedro 
Ernesto, com uma ligeireza verdadeiramente inacl'ê
ditavel. Depois de accentuar, em tom messianico, que 
a ·~ma permanecia no cargo se impõe", o Sr. Pedro 
Ernesto accrescentou. ha pouco, deanle dos funccio
nario!; municipaes: "Trabalharei pela victoria do 
Partido que dirijo e:xclusivamente para garantia. 
vossa". Essa declaração. porém, importa numa elo
quente e escandalosa confissão de que S . Ex. nenhu
ma importancia liga á Carta Política promulgada a 
16 de julho findo. Com effeito, o Titulo VII da Con
stituicão Federal, art. 170. alinea 9, determina: .. 0 
íunccionario que se valer da sua autoridade em favo.' 
de um partido politiro, ou exercer pressão partidari:~. 
sobre os seus subordinados. será punido com a perda 
do cargo, quando provado o abuso em processo judi
ciario". 

A opinião publica, estarrecida. ante o desembaraco 
do interventor no Dislricto Federal, não ac':'edita que 
S. Ex . conheça a lei fundamental da Republica. Se, 
~ntretanto, o gestor dos nPgocios municipaes chegou 
a ter conhecimento da e:ristencia daquelle artigo do 
nosso Estatuto bas:ico, então, o c:ue elle acaba de af· 
firmar a~sume as proporções de uma apostrophe atre
Vida ou um desafio aos brios do eleitorado livre desta 
capital." · 

De inicio, ess~ trecho claudlca. "A gravidade da situa
cão decorre das recentes declarações", etc . Então, confessa 
1mplic1tamente que antes nada havia de gravidade, que nílo 
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ern grave a .situação descripta. Concordo com o manifesto 
nes$a confis~Ao preciosa. Dá elle como gracioso tudo quanto 
disse, pois que não havia, antes. g:-avida.de. 

Pa~sE'mo~>, entretanto, mais uma vez, nos illogismos e 
contradicçõe&. 

Sr. Pre&idente. Houve época em que corriam em certos 
meios, conforme o paladar literario, impressos de poesia e de 
prosa, que revestiam sentido commum, em suas descripçõP.s 
naturaee. Individues de gosto suspeito nos davam a ler 
aquellas composições; e cheiOS de maiicia, a sorrir. p~rgun
tavam nossa opinião a respeito. Relia-se o impresso mais 
attentamente - e nada, nenhuma anormalidade de S!!Dtido, 
nenhuma peculiaridade se encontrava. 

Então, victorioso, o interlocutor dobrava o impresso 
em sentido horizontal, ou transpunha linhas, estabel~cendo 
hgaçõee alternadas - e tudo !'e desvendava. O impr:csso, a 
principio ínnocenle, resultava em jugo de phrases insultuo
sas a vultos da época, em .absurdos literarios senão em e:s:
pressões cruamente pornographicas . 

Lembrei-me desse truck desgracioso, Sr. Presidente, de 
que uma vez fui victima, ao ler a transcrip~;ão do discurso 
do Sr. Interventor, feita no corpo do Manifesto . 

Como? O Interventor disse, tout court, desvairado pela 
ambição, pelo delírio do poder - que sua permanencia no 
cargo se impõe? Só isso? Asseverou, sem maiores expli
cações, que trabalharia pela victoria do Partido exclusiva
mente para garantia do funccionalismo, sem que a phrase se 
ennobrecesse num sentido mais amplo, mais geral, se arti
culasse com outra ordem de idéas? 

Não ha quem resista a uma prova dessas, a uma habi
lidade, a um truncamento dessa natureza, Sr. Presidente! 
'l'odo o discurso do Interventor, em 26 de julho, ao contrar:o 
da conclusão dos redactores do Manifesto, frisa escrupulo
samente a distinccão entre a actividade partidaria e o pro
cedimento governamental. Abandonemos os truncamentns 
tendenciosos, os trechos isolados e leíamol-o na parte que 
interessa. ao debate: 

"Na luta me fiz, na luta me conservarei com des
assombro, mais decidido, ainda, se me não falharem. 
com a solidariedade, os que, como vós todos sempre 
de mim receberam justiça. 

Seguiram-se, estaes de certo bem lembrados, im
mediatamente á minha posse os actos em beneficio 
vosso. Pratiquei-os em pleno regime dictatoríal o.o 
inicio mesmo de minha administração." 

Inspirado andei nos sentimentos àe solidarieda
de humana que sempre em meu peito aninhei. A 
Ditadura - acreditava-o então - teria uma exis
tenciu bem mais longa. E eu, servindo-a, servi ao 
Paiz sem segu~das intenções, indifferente aos peri
gos e ás vantagens do poder. 

Se consultardes as datas dos decretos que as
signei na. intenção puríssima de amparar-vos a to
dos - sem distinguir gregos e troyanos - verifica
reis que de muito antecederam á volta, ao Paiz, das 
competições politicas. Jámais cogitei de seduzir-vos 
porque ás urnas não pensei levar-vos. De eleições 
não se cuidava, de eleições eu ainda menos cuidei. 
Longe_ estava o meu pensamento de qualquer movi
mento eleitoral. 
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Possv, pois, rea.ffirm.ar para conhecimento de 
todos que a minha preoccupacão que o meu cuidado, 
o meu desvelo com relação ao funcci001alismo hon
rado e operoso da Municipalidade, dando motivo aos 
decretos que assignei e que não visavam grupos, mas 
a collecti'vidade, e não estabeleceram privilegias, mas 
fixaram direitos, nada mais representa que o respei
to á minha con.sciencia de homem habituado a não 
práticar o mal e a ouvir a voz dos humildes. 

Não me animaram intenções menos sinceras 
marcadas por objectivos eleitoraes. Vós bem o sabeisJ 
E já agora vos digo, se aceeitei que a politica me en
volvesse, se consenti ein cbefiar um Partido e em de
fendei-o, e em lutar por sua bandeira me empenhar 
- agi menos IJelo desejo de alcançar uma victoriB 
pessoal do que pela vontade de fazer-vos victoriosos 
a vós. 

Porque, senhores, não deveis duvidar, a minba 
permanencia no cargo se impõe para que não haja 
solução de continuidade no programma administra
tivo que tracei visando, principalmente, o desenvol
mento .da Instrucção e da Assistencia em beneficio 
Povo. Por outro lado não vos deixeis ludibriar: da 
minha 1)ermanencia depende a vossa garantia. A' mi
nha renuncia seguir-se-ão dias differentes. Tudo 

· quanto por mim foi feito seria destruido, por mais 
legitimo que fossem os vossos direitos, por mais 
justos que tivessem sido os meus actos. . 

Assim sendo trabalhei pela victoría do Pact.ido 
que dirijo e-xclusivamente para garantia vossa! 

Tudo quanto fizemos pela vossa tranquilidade e 
IJelo conforto da IJOpulacão carioca não nos obrigou 
nem nos obriga ao appello a creditas . bancarias e a 
emprestimos internos ou externos. Durante a minha 
administracão nenhuma só emissão de apolices se 
fez e h<~ saldos nos Bancos. Augmenlei vencimentos, 
c reei logares . Não tenho por que me arn:mender. Se 
installei sen·iços novos julgados indispensaveis, novos 
logar~~ tinha eu que crear. Mas o facto é que tudo 
fiz. fugindo ao systema antigo, que para cada melho
ramento, .iustificava um emprestimo. 

Como se está vendo, Sr. Presidente, o Intervento;:- evoca 
a data dos decretos em beneficio do funccionalismo, para 
provar que n enhuma relação tiveram elles com a política. 
Demonstra que favoreceu, a todos, sem indagar do credo de 
ninguem. 

Repe!le a possibilidade, mesmo· mostra a desolação 
dos funccionarios para fi.ns políticos, o favoritismo, que 
nunca se estabeleCI:' em leis de caracter geral. Nem mesmo 
da gratidão dos funccionarios se julga, credor. nem mesmo 
a re-elnma, pnrquanto seus actos fixar~.m direi tos, nada 
mais r epresentam que o respeito á sua consciencia de homem 
babitundo a n5o IJraticar o mal e a ouvir a voz dos humil
des". Basta-lhe essa intima satisfação! 

Quando o Interventor adianta qui'\ !'õUa perrnan~ncia no 
cargo se impõe - não é, como pretende o truque suppressi-
vo do ManifP.sto - para fins pessoaes ou partidarios, é 
.. Para qne não haja solu ção de continuidade no programma 
administrativo que traçou, visando principalmente o de- -
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senvolvimento da instruccã-o e da assisteneia, em beneficio 
do Povo". 

O Sa. ADoLPHO Bs;RG.U<TINI - Ao que vinha isso na
qnella manifestação? 

O SR. JONES ROCHA - O discurso vinha concatenado, 
allegando o Sr. Interventor que agia as;;~m desde o inicio 
de sua ~"!stão, no período dictatorial, quando nem se pensa
va em eleições. 

O SR.. .o\DoLPHO BERGAMINI - Então, V. Ex. ainda vem 
ajudar mais a eluctdação dos factos. Vinha desde o começo. 
Neste ponto V. Ex. tem razão e estamos de ~!?cardo. 

O SH.. JONES ROCHA - S. Ex. decretava leis em bene
ficio collectivo. em favor de gregos e troyanos. amigos c 
adversaí·ios. c11idando no funccionalismo, em geraL 

O SI\. ADoLPHo BERG .. \:O.llNl - Não é exacto. Os moveis 
foram accentuadaroentc políticos. 

O SR. JONES ROCHA - Como foram politicos as leis 
baixadas nos pr·imeiros annos e mezes da Revolução, quando 
elle sempre foi partidario de um período mais longo da 
dictadura? 

O SR. ACURCIO ToRRES - Então, se foi partidario de 
um período mais longo da Dictadura, está contra o pensa
mento do actual Presidente da Republica. 

O SR. JONÉS ROCHA - Sempre se oateu pela proroga
cão da Dictadura. 

0 SR. ACURClO TORRES - Queria mais? I. .. 

O SR. JONES ROCHA - E só ingressou decididamente 
na política, quando não lhe foi mais possível bater-se por 
essa prorogacão. 

0 ·SR. ACURCtO TORRES Quer dizer que queria 
mais?.. . (Risos.) 

JOl\"ES ROCHA - Queria, e penso que talvez tivesse, 
para isso, razões, em beneficio do Paiz. • 

0 SR. ACURCIO TORRES - Em beneficio do Paiz?! 
O SR. AnoLPno BERGAMINI - O orador mostra um des

contentamento completo da historia política. 
O SR. AcURcro TORRES - São palavras vasias, apenas: 

.. beneficio da Nação", "postulado de regeneração", "espíri
to revolucionaria" e outras cousas ... 

O SR. Al'<IARAL PEixOTo - E quantas vezes V. Ex. não 
teria usado dessas mesmas palavras para fazer a sua pro
paganda política ... 

O Sn. ACURCIO ToRRES - Nunca. Sou delegado de um 
Partido que não fez propaganda, Partido que estâ alicerçado 
na consciencia cívica dos fluminenses. 

O SR. JONES ROCHA - Attente V. Ex., attentem os 
Srs. Depulados que essa permanencia no cargo não consti
tue ã meta de uma ambição pessoal, nem realiza o intere~se 
do funccionalismo, mas do Povo, a que o Interventor con
sagrou todo um grandioso programma de Assisten('ia e de 
Educação! E' o opposto do que se vê no trecho isolado e in
concebivelmente truncado do Manifesto!. .. 

Inimigos que se valem de processos dess.a natureza, 
que arrastam impavídos a luz do sol com esses passes de 
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magioa, um documento solenne, dirigido ao Supremo magis
ti'ado da Nação, publicado na imprensa, inserto nos Annaes 
parlamentares, sujeitos á critica - não só. do povo carioca 
ma~ de todos os brasileiros - inimigos dessa ordem, que 
fariam no Governo Municipal, entregues ao. proprio arbítrio, 
aos ·proprios odios, ás proprias paixões? 

Desti'uiriam immediatamente, vandalicamente, toda a 
obra do actual Interventor, por mais legitimo que fosse o 
direito dos funccionaríos, por mais justos que se apresentas
sem os aelos daquellel 

Os processos de que ainda hoje dá mostra o Manifesto: 
o passado bem I'eMnte na Prefeitura não deixam margem 
á. illusão mais perseverante. Sabe-o o funccionalismo, de 
sciencia propria. Confesso com toda a humildade, Sr. Pre
sidente, que só agora tive ensejo de. penetrar no amago da 
mentalidade dos inimigos do Intei'Ventor, de cei'tos de nossos 
adversaríos. Sem essa e-xpansão completa, perfeita, do Ma
nifesto, eu continuaria a ignorar a combustão dos odios se
cretos, bem como a tortuosidade dos recursos de que nunca 
suspeitei na political 

Invoca o Manifesto a sanccão do art. f70, numero 9, 
da Constituição Federal, para o discurso ·do Interventor, 
Não é preciso ser jurista - basta o conhecimento rudimen
tar da língua - para vêr a extemporaneidade da citacão do 
mandamento consti tuciotial. 

O delicto funccional consiste no serventuàrio valer-se 
"de sua autoridade em favor de um partido politico. ou exer
cer pressão partidaria sobre seus subordinados". Valeu-se o 
Sr. Pedro Ernesto de sua autoridade em favor do Partido 
Autonomista? 

Mas elle não affirma que sempre teve a intenção puris
sima de amparar a todos, sem distincções partidarias, .. sem 
distinguir gregos e troyanos", que não visou grupos "mas a 
collectividade .. , que não estabeleceu privilegias, mas fixou 
direitos? 

Disse, ao menos, o Sr. Pedro EI'nesto, que se vai valer 
do oorgo para fins partidarios? Não, Sr. Presidente. Subor
dinado ás normas jurídicas e moraes - tanto que nos de
cretos em favor do funccíonalismo apenas respeitou os di
reitos de· todos - gTegos e troyanos - não se póde legi
timamente presumir outra actividade política futura do 
Interventor, senão dentro da lei, da Constituit;:ão, de suas 
tradições pessoaes invariaveis. Tudo fará pelo programma 
do Partido - mas sem se -valer abusi-vamente do cargo, 
que constitue verdadeira magistratura inaccessivel aos abu
sos, que se devem punir com o maximo rigor, quando pro
vados, mediante processo judiciario. 

Envereda, nesse particular, mais uma vez, o Manifesto, 
pelo domínio das intencões - elle, que nada conseguiu apon
tar no dos factos - pretendendo dar por demonstrado o de
sígnio abusivo do Interventor, e, mais, a existencia desse 
abuso já punível em processo judiciario. Que ligeireza! 

Tem o Interventor, como qualquer cidadão, o direito de 
emittír, em publico, sua opinião, conforme quizer. Dil-o a 
Constituicão, em seu art. 113: 

"4) Por motivo de convicções l}hilosophicas, po
líticas ou religiosas, ninguem será privado de qual
quer de seus direitos, salvo o caso de art. H:l, le~ 
tra b". 
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"9) Em qualque1' assumpto é livre a manifestação" 
do pensamento, sem dependencia de censura. salvo 
quanto a espectaculos e diversões publicas, respon
dendo cada um pelos abusos que commetter, nos casos 
e pela fórma que a lei determinar". etc. 

Pretende o Manifesto erear o delieto de opinião para 
o Sr. Pedro Ernesto. incriminando-o pelo discurso em apre
co, cassando-lhe a prerogativa elementar de emittir idéas. 
E termina, pedindo o afastamento do Interventor, ao Sr. Pre
sidente da Rel)ublica. 

Os partidos Economista e Democratico têm o direito 
ele lançar rrião dos recursos que lhe aprouverem. Nada te
nho com sua economia interna: e o exame da legitimidade 
das armas políticas que empregam cabe á consciencia moral 
de cada um de seus componentês. Ma teria opinativa. seria 
uma .impertinencia de minha parte sua discussão. E' real
mente muito mais facil a lucta quando. ao envez do esforco 
proprio, contamos com o aniquilamento do adversario, pela 
interferencia de elementos extranhos ao embate de idéas, 

·alheios á dignidade das competições doutrinarias, belleza 
e seducção unicas da vida publica. 

O SR. AnoLPRo BÉRGA..."'.rtNI - Exactamente, é com ele
vação. com independencia e CGm desprendimento que o Par
tido Democratico Economista se bate . 

O SR. JONES ROCHA- O que discuto é a verdade dag 
allegações do Manifesto quanto ás norma>" politicas e admi~ 
nistrativas do Interventor do Districto Federal. Limito-me 
ao que é objectivo. Não pretendo convencer esses adversa
rios, porque seria inteiramente irrisoria minha altitude 
diante dos processos de argumentação que venho de ana
lysar. 

O Sa. AoOLPHo BEnGAMINI - Como irrisorio seria se 
V. Ex. quizesse convencer a população do Districto Fe
deral. 

O Sa. TRIERS PEarssÉ - E pretende convencer. 
O SR.. AMARAL PerxoTo - Aguardemos, então, o l)leito 

de outubro. 
O Sa . ADOLPRo BERGAMINr - Facamol-o no mesmo pé 

ele igualdade e veremos os resultados. 

O SR. JONES ROCHA - Falo para a Camara dos Depu
tados, para o Povo Carioca, para a Nacão. Oppuz a cada 
inverdade, a cada sophisma, a eloquenoia de acontecimentos 
contemporaneos, que todos testemunhamos. Offere~o ao jul
gamento dessa Casa o documento inepto, incoherente, con
tradilorio, aventuroso, em suas affirmações puramente gra
ciosas e ·aponto a serenidade da obra governamental do In
terventor, superior ás paixões, prestigiada pela ~pini~o. ge
ral. apoiada pelo Partido que soube captar as malS legJt1mas 
aspirações do povo carioca. 

São estas, Sr. f residente, as considerações que desejava 
fazer em resposta ao manifesto enviado ao Chefe d~? Go
verno Provisorio pelo Partido Autonomista e DemocratJCo do 
Districto Federal. (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. Presidente - Vou levantar a. sessão, designando 
para a de amanhã a seguinte 

ORDEM Do DIA 

Votação do requerimento n . 10, de 1934, do Sr. Plinio 
Tourinho, pedindo informações sobre requisições militares 
(discussão unica) . 

Votação do r equerimento n. H, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 
vencimentos dos Inspectores Feàeraes de Ensino (discussão 
unica). · 

Votação do requerimento n. 12, de 1934, do Sr. No
gueira Penido e outros, pedindo seja nomeada uma Com
missão Especial de sete membros para estudar e elaborar o 
Estatuto dos Funccionarios Publicas (discusst!o unica) • 

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 25 mi
nutos . 

1~ 

Documentos a que se. refPrA o Sr. Renato Barbosa, no seu 
discurso 

ACTns MATS IMPORTANTES DO GOVERNO DO GENE
RAL FLORES DA CUNHA, EXPEDIDOS PELA :1• 
DIRECTORIA 

:1930 

Decreto n. 4. 564, de 5 de dezembro: 

Crêa uma Colonia Correcional. 

Decreto n. 4.659, de iO de dezembro: 

Crêa os 1°, 2° e 3° cartorios do crim6 ão termo desta. 
Capital. 

1931 

Decreto n. 4.695, de 9 de janeiro: 

Regula o processo das correições e àá outras provi
dencias. 

Decreto n. 4.741 , de 18 de marco: 

Crêa tres lugares de suplente do juiz togado do Conseiho 
de Appelação da B. M. 

Decreto n. 4.743, de 19 de marco: 

Provê sobre o serviço de fiscalização poiicial dos hotei:>, 
hospedagens, albergues, casas de pensão e com
modos . 
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Decreto n. 4.. 760, de f de abril: 

Approva o regulamento sobre inatividade de officiae!; 1.! 
praças da B. M. : inspeccão de saude ; cumprimento 
de ser.tenca e licença para :ratar de interesses par-· 
ticulares. 

Decreto n. 4. 766, de 9 de abril: 

Crêa o cartorío do crime do Superior Tribunal. 

Decreto n. 4.785, de 14 de maio : 

Transforma a Escolta PresidP.ncial em 'Regimento Pre
sidencial. 

Decreto n. 4. 802, de 2 de junho : 

Transforma em batalhão de infantaria com a numeração 
·de 5°, o Grupo de Metralhadoras Pesadas da Bri
gada Militar. 

Decreto n. 4.806, de 4 de junho: 

Crêa na Casa rll'! Correção, uma comissão disciplinar. 

Decreto n. 4.809, de 12 de junho: 

Crêa o 5° Juizado da Comarca da Capital, marca-lhe as 
attribuições e dá. outras providencias. 

Decreto n. 4. 83f, de 20 de julho: 

Crêa na Directoria de Higiene mais um lugar de medico 
delegado de Saude. 

Decreto n. -L842, de S de agosto: 

Crêa o Instituto de Previdencia do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Decreto n. 4.895, de 28 de novembro: 

Approva o regulamento do Instituto de Previdencia do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

1932 

Decreto n. 4.936 C, de 13 de fevereiro: 

Approva e ractifica o convenio celebrado entre o Estado 
e a União para o serviço de e5t.:~.tistica do commercio 
exterior e de cabotagem. 

Decreto n. 4.938, de 16 de fevereiro: 

Approva e ractifica o convenio c!e. que trata C' decret-o 
federal n. 20. 826. de 20 de dezembro de :1 931. 
(Convenio celebrado entre os Estados e a União 
para o desenvolvimento e uniformização das esta-
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tisticas educacio.naes e cone:cas) • Designa a Rapar
tição de Estatistica. do Estado, para assumir o en

. cargo da execução do aHudido accordo. 

Decreto n . .i. 967, de 27 de abril : 

Incorpora a Sociedade Amparo 1\lutuo dos Funccionarios 
Publicas Estaduaes e Municipae;; ào Rio Grande do 
Sul ao Instituto de Previdencia do Estado do Rio 
Gr~mde do Sul. 

Decreto n. 4.960, de 29 de abril: 

Approva as instrucções sobre pelotões de candidatos a 
c.abo da Brigada Militar. 

Decreto n. 4. 970, de 29 de abril: 

.\pprova o regulamento para o curso de sargentos da 
Brigada Militar. 

Decreto n. 4. 979, de 9 de maio: 

Crêa na B. M. o serviço de radio telêgraphia. 

Decreto n. 4.992, de 3i de maio: 

Approva o contracto que regula a in;;cripção dos func
cionarios municipaes de Porto Alegre no IBstituto 
de Previdencia do Estado. 

Decreto n. 5. 009, de :11 de .iulho: 

Approva o regulamento para os cursos praticos de vete
rinarios e ferradores da Brigada Militar. 

Decreto n. 5. O<i8, de :i O de agosto: 

Concede melhoria de reforma aos officiaes inactivos da 
Brigada Mil i ta r. 

Decreto n. 5.060, de 18 de agosto: 

Reorganiza as regiões policiaes do Estado. 

De~reto n. 5.066, de i8 de agosw: 

Declara extensivo á B. M. o decl.'eto federal, n. 19.700, 
de 12 de fevereiro de 1931 (reforma administrativa). 

Decreto n. 5.1.61, de 23 de novembro: 

Concede pensão, pelo Instituto de Previdencia, a herdei
ros de funccionarios do Estado, mortos antes da re
gulamentacão dessa insti tuicão. 

Decreto n. 5. i 73, de 26 de novembro: 

Crêa na Directoria de Hygiene, mais um lugar de medico 
delegado de saude, ad-Te(erendu:m do Conselho Cou~ 
sultivo. 
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Decreto n. 5. 17 4, de 28 de novembro: 

Approva o regulamento e plano para seguros de vida 
dos funccionarios civis e militares do Estado e dos 
municípios, e das classes protelarias . 

Decreto IJ. 5. 180, de 1 de dezembro: 

Divide o Estado em 13 regiões policiaes. 

Decreto n. 5.225, de 31 de dezembro: 

Prescreve normas atinentes á boa administração da jus
ti~a. (Augmenta o numero de desembargadores . 
. ~ltera a lei n. 345. Altera o Codigo do Pro~esso 
Penal. Altera o Codigo do Processo Civil e Com
mercial.) 

Decreto n. 5.228, de S1 de dezembro: 

Eleva a comarca de Livramento de 2a s. 3' enlrancia . 

.i933 

Decreto n. 5.240, de 12 de janeiro: 

Provê sobre a officializacão de orgão de publicidade onde 
serão inseridos os actos do Governo do Estado. 

Decreto n. 5.290, de 9 de março: 

Crêa a comarca de São Lourenço • 

. Decreto n. 5.297, de 16 de marco: 

Declara effectívos tres funccionarios interinos da Di
recloria Geral da Instrução .Publica. 

Decreto n. 5.299, de 16 de marco: 

Reforma o regulamento do Instituto de Previdencia, ex
tinguindo o cargo de sub-director e creando um 
cargo de director. 

Decreto n. 5.301, de 23 de marco: 

·Manda contar em dobro para fins de inactividade de 
officiaes e pracas da B. M. o tempo em que ser
viram durante a revolução de 1932. 

Decreto n. 5.313, de 10 de abril: 

·Declara · effectiva uma funccionaria interina da Dire .. 
ctor ia Geral da Instrucção Publica·. 

Decreto n. 5.316, de 12 de abril: 

Crêa. as eomarcas de Santiago do Boqueirão e Santa 
Cruz, 
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Decreto n. 5 .322, de 20 de abril: 

Declara a verdadeira intelligeneia do art. 26 da lei nu
mero 346, de 6 de abril de 1925. 

Aproveitamento de condenados em trabalhos externos de 
utilidade publica 

Pelo officio n. 109, de 24 de abril de 1933, o Sr. desem
lJUrgador procurador geral do Estado enviou uma relação dos 
condrJIHldo:; que deveriam ser aproveitados em trabalhos ex
ternos de utilidade publica. 

::)obre esse off'icio o Sr. general interventor lançou o se
r;uinlo despacho, em 24 de abril de 1933: ~sejam remettidos 
ao commundante do 8° B. R. da Reserva da Brigada Militar, 
u1"lm do serem aproveitados n,a construcção da rodovia de 
Sunt[l. Gru;~. a Candelaria. 

Crcar;U.o de cargos de assistente no f!ospítal São Pedro 

No corrente anno foram nomeados sete medicas assis
tcntns para o Hospital São Pedro. 

E~ses wcdicos perceberão pela Renda do Patrimonio da
quclle C-'tubelecimento os vencimentos annuaes de ...•...• 
:li!:000$0UO. 

ACTOS PRINCIPAES DA ADMINISTRAÇÃO DO SENHOR 
GENERAL FLORES DA CUNHA, EXPEDIDOS PELA 
3" DIRECTORIA 

1931 

Decreto n. 4.696, de 15 de janeiro. 

Elevo. os vencimentos do secretario do Superior Tribunal. 

Decreto n. 4..697, de i6 de janeiro. 

Eleva os vencimentos do secretario do procurador geral 
do Estado. 

Decreto n. 4.70<i, de 20 de janeiro. 

Approvn a tabella de vencimentos e gratificações dos de
legados de policia e respectivos amanuenses. 

Decreto n. 4 . 803, de 2 de junho. 

Eleva os vencimentos do juiz togado do Conselho de Ap
pellacão da Brigada Milítar. 

Decreto n. 4 . 875, de i4 de ·outubro. 

Fi::ca o qttantum das subvencões e auxilies concedidos a 
diversos estabelecimentos no corrente exercicio. 

i932 

Decreto n. 5.222, de 31 de dezembro. 

Fix:a. o quantum das subvenções concedidas a diversos 
estabelecimentos pios no co1·rente e.xercicio. 
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Decreto n. 4. 770, de 9 de abril de i 93i. 

Autorizou a entrega de 3.000:000$ ao Syndicato Arro
zeiro do Rio Grande do Sul, destinndtJs exclusiva
mente á defesa da producção do arroz. 

Decreto n. 4.847, de 19 de agosto de 1931.. 

Creou a Bolsa de Fundos Publicos. de Porto Alegre. 

Decreto n. 4.917, de 7 de janeiro de 1932. 

Reduziu a 5,5 o/o a taxa de expediente, que incide sobre 
a lã. que fôr exportada por via marítima, fluvial ou 
terrestre. 

Decreto n. 4.934, de 28 de janeiro de 1932. 

Autorizou a cobrança, sem multa, da divida activa. 

Decreto n. 4.947, de 16 ãe marçO de 1932. 

Isentou, ad-referendum do Conselho Consultivo, da taxa 
de expedíen~e, a pedra mar-more exportada por em
presas que explorarem no Estado jazidas desse mi
nerio. 

Decreto n. 4. 952, de 30 de marco de 1932. 

Suspendeu, G.d-referendttm do Conselho Consultivo do 
Estado, a cobranca do imposto de viação e das taxas 
de expediente, que incidem sobre a exportação, pela 
fronteira uruguaya, de gados de corte e de invernar. 

Decreto n. 4.953, de 31 de marco de 1932. 

Prorogou o prazo para a cobranca, sem multa. do im~ 
posto de in.dustrias e profissões. 

Decreto n. 5.000, de 8 de junho de i932. 

Autorizou a Secretaria de Estado dos Negocias da Fa~ 
zenda a emittir apolices na importancia de réis 
170. ooo :OOOS, para attender o pagamento dos depo
sitantes e demais credores chirographarios do Banco 
Pelotense. 

Decreto n. 5.04.6, de 30 de julho de :i932. 

Prorogou o prazo para cobrança, sem multa, do imposto 
ter!'ltorial no corrente exercício. 

Decreto n. 5.134, de i de abril de 1.932. 

Autorizou a cobram~a, sem multa, da divida activa e dos 
impostos ou taxas relativas ao corrente exercício e 
anteriores, que não foram liquidados nos pra~os re
gulamentares, 
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:becreto n. 5 .182, de 2 de dezembro de 1932. 

Autorizou a Secretaria de Estado dos Negocias da Fa
z~nda a. garantir, por parte do Estado, uma opera
çao de SOO :000$, a ser effectuada pela Prefeitura 
de Alegrete, e approva as clausulas do contracto a 
celebrar-se. 

Decreto n. 5.241, de 13 de janeiro de 1933. 

Autorizou a Secretaria de Estado dos Negocias da Fa
zenda a garantir, mediante as clausulas de contracto 
que com este baixam, um emprestimo de 5.600:000$, 
a ser contrahido pela Prefereitura de São Leopoldo, 
destinado á construccão de uma rodovia em cimento 
armado e respectivas obras complementares. 

Decreto n. 5.242, de 13 de janeiro de 19'33. 

Autorizou a Secretaria de Estado dos Negocias da Fa
zenda a garantir, mediante as clausulas do eon
traeto que com este baixam, um emprestimo de 
2.750:000$, a ser contrahido pela Prefeitura de 
Gravatab.y, destinado á construcção de uma rodo
via em cimento armado e respeetivas obras com
plementares. 

Decreto n. 5.247, de 17 de janeiro de !933. 

Dispensou favores á cultura de cevada e á fabricação 
de malte para o preparo da cerveja. 

Decreto n. 5.257, de 28 de janeiro de 1933. 

Concedeu um auxilio de 20:000$ á Associação Prote
ctora do Turf de Porto Alegre. 

Decreto n. 5. 258, de 28 de janeiro de 1933. 

Suspendeu, ad-referendum do Conselho Consultivo do 
Estado, até o fim do corrente exercício, a cobrança 
do imposto de viação e das taxas de expedíente, que 
incidem sobre a exportação do gado de corte e de 
invernada pela fronteira da Republica Oriental do 
Urugua.y. 

Decreto n. 5.310, de 31 de marco de 1933. 

Prorogou o prazo para a cobranca do impos~o de in
dustrias e profissões. 

Decreto n. 5. 321., de 1;.) de abril de 1933. 

Autorizou a Secretaria de Estado dos Negocias da Fa
zenda a emittir tres mil apolíces do vator de réis 
1 :000$ cada . uma, primeira série, ao juro annual 
de 8 %, para attender as despesas com a constru
cção da estrada de ferro Giruá-Santa Rosa, de es
tradas de rodagem e serviços complementares de 
colonização. 
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Decreto n. 5.337, de 18 de maio de i933. 

Autorizou a cobrança, sem multa, até 31 deste mez, do 
imposto de industrias e profissões, referente ao 
primeiro semestre de 1933, que não foi liquidado • 
nos prazos regulamentares. 

Por despacho do SI". Interventor Federal, foi concedido 
despacho livre de imposto e taxas quaesquer para 200. 000 
caixas de banha que a Sociedade Sul Río Grandense Limi
tada vae exportar, parcelladamente, para a Inglaterra, por 
conta do Governo do Estado e na fórma de contracto fir
mado som essa sodieda.de. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Numero de rontribuintes inscriptos no plano O. V. 
(pensões), 5.000. 

Numero de contribuintes inseriptos no plano P. U. 
(pecu li os) , 5 . 000. 

Movimento mensal de emprestimos: 200:000$ (duzen
tos contos de réis) . 

Movimento mensal de fi ancas de aluguel: i5 :000$000 
(quinze contos de réis) . 

Valor de emprestimos bypothec-arios feitos: 180:000$ 
(aento e oitenta contos de réis). 

Valor dos titulas de renda adquiridos pelo Instituto: 
L200 :000$ (mil e duzentos contos de réis). 

Receita mensal de contribuições: 130:000$000 (cento e 
trinta contos de réis) • 

Contribuição annual do Estado: 2.300:000$ (dois mil 
e trezentos contos de réis) . 

Porto Alegre, 9 de junho de i933. 

Q, D· - VOLtlME: 1I 1.6 
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UM PEDIDO DA CAMARA DO COMMERCIO LOC.U. SOBRE AS 
MERCADORIAS VlNDAB DA EUROPA 

Informam os telegrammas procedentes do Rio para a 
imprensa da nossa Capital que o director da Receita of!i
ciou ao delegado fiscal no Rio Grande do Sul communicando 
que o ministro da Fazenda, tendo presente o telegramma 
fichado sob n. 36. 0:11. do corrente anno, em que a Camara 
do Commercio do Rio Grande, attendEmdo á solicitacão de 
Ema eongenere de Lihres, na Argentina, pede informacões 
sobre a permissão de negociantes daquella praça estrangei~ 
ra; receberem mercadorias da Europa, em· transito p~lo 
nosso territorio, proferiu o seguinte despacho: .. Respon
da-se, de accordo com o parecer.~ 

O meu parecer, com o qual concordou o sanhor mínis
tro, fo~ o seguinte: 

"j"ião ha dispositivo legal que permitta o transito so
licitado no teleg1·amma de folhas que, a meu ver, deve ser 
archit•ado." 

NOTAS PARA O RENATO Á PASSAGKM DO VAPOR 

O vapor "Avon", da Mala Real Ingleza, como pela pri
meira vez entrou no Rio Grande, fez de;;:pesas num total de 
:12:284$900. 

Após um estudo comparativo entre as franquias do 
porto de Montevidéo e os tropeços, impostos e taxas pesa
díssimas. do porto do R! o Grande: 

Do exposto se conclue que, emquanto o Governo Uru
guayo procura attrahir por todos os modos o;; navios para 
o porto de Montevidéo, mooiante vantagens as mais ten
tadoras, o Governo do Brasil querendo fazer do porto do 
Rio Grande e da Estrada de Ferro fontes de receita eseor
raca os naveganles e quasi fecha o porto do Rio Grande 
ao commercio mundial~ 

De Rezende Silva, alro funccionario da Secretaria da 
Fazenda. 

Lêr um discurso do Dr. Alvaro Baptista em 26 de s~ 
tembro de 1917 sobre·a· porto do Rio Grande. 

Trecho precioso ci."e uma exposição do Presidente do 
Directorio da Administração do Porto de Montevideu -
Memoria correspondiente -al :16° ejerciciG 1.931'-1.932, diri
je-se ao Secretario da Fazenda demonstrando os inconve
·nientes da solicitação do Governo ;~o Instituto portuario, de 
uma ~eontribucion de la administracion del puerto para 
enjugar el deficit del presupuesto general de gastos". 

E.xcusado é dizer que o Governo desistiu da taxa pedida 
sobre a entrada de mercadorias no porto de Montevideu: 

No debe olvidaras, senor ministro,· que desde que el 
puerto de Montevideo paso a ser . explotaào , por el Estado, 
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la politica portuaria - teniendo en euenta principalmente 
j)U situacion de puerto de transito, - se ha orientado siem
'pre en el sentido de prestar a la navegaei6n, al come~cío, 
servici<Js Tá.pidos, c6modos y baratos, y esa politica, segui
da empenosamente por el que suscribe y ~1 directorio, ha. 
permitido en estos ultimas ecbos o nueve anos no sólo otor
gar rebajas en diversas tarifas, sino también exoneracio
nes totales como en los casos de la exportación de !lereales, 
etc., cooperando asi con los poderes publicas a la defensa 
de la economia ··nacional, a pesar del aumenlo de gastos de 
explotación y de Ia elevación de sueldos y jornales. 

MOVIMENTO DE VAPORES 

{PORTOS DE MONTEVIDÉO E RIO GRANDE) 

Entrados (Numero) 

Exercicios I DiffmÚi.ças 
Classificação 

Vapores .... 

VelEiros .•..• 

Vapores' ..•. 

Veleiros ..•.• 

1930-1931 1931-1932 

4.080 3.658 

338 273 

4.418 3.931 

Sahidos (Numero) 

4.082 3.657 

336 253 

4.418 3.910 

Mais Menos 

- 422 

- 65 

- 481' 

- 425. 

- 83 

- 508 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 07/10/2015 15:39 · Página 202 de 207 

Classificação 
. . 

Vapores. ~ •. 

Veleiros •• ••• 

Vapores •... 

Veleiros .•••• 

.. . ·. 

- ~:(6-

·· Entrados (Nuiilero) 
... . 

. . 
. Exerctcios · .. 

.. .. 

1~1931 1931..,--1932 

.. 

858 m 
- ·.· 1 

:858 . .. 778 

.Sabidos (Nun1ero) 

853 

1 

.854 . 

781 

. 1 

. 782 

Differet>.Çâs 

Mais Menos 

- 81 

- 1 

- 82 

. . : 

72 

72 

Entrados (Tonelagem de regi.stro) 

.. . 

~xerei.cios . .. -- Düferenças 
Cla.ssifica~o 1 .. 

.. 1930-1931 !931-1932 Maís Menos 

Vapores •••• 11. 735.1B6 10.105 .. 982 - 1.628.204 

Veleiros ..••• 22.966 .~.865 2.899 - :· -:· 

11 .758.152 10.132.847 V~99 1.628.2o4 
. . -- . .. , . 

. ·· '·· Sahidos (Tonelagêin. ae registro)' 

Vapores ..•• 

Veleiros ••••• 

11.684.720 

23.397 

11.708. 117 

10.057.580 

25.854 

10.183.434 

- 1.627.140 

2.457 -

2.457 1.627.140 

: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/ 10/2015 15:39 + Pág ina 203 de 207 

-247-

E-o.tra.dos {Tonelagem à e. :registro) . 
. . . . ' . ' ~ ' .. 
......... . . . . . . 

. . Exerci cios · ... r . . Differenças 
Classificaçã.o 

1930-1931 1931-1932· Mais · Menoe-
.. . 

Vapores •••. 1.963.3~ 1.908.147 - 55.250 

Veleiros ..••. - 1.!524 - 1.524 

1.963.397 1.909.671 - 56.774 

Sahidos (Tonelagem de registro) 

Exercícios Differenças 
C las si ficaçã.o 

1930-1931 1931-1932 Mais Menos 

Vapores ..•. 1.963.079 1.917.362 - 45.717 

Veleiros ...•. - 1.524 - 1.524 

1.963.079 1.918.886 - 47.241 

NOTA lMPOR.TANTR 

1'1ão são as taxas do Porto que afastam a aavegacão do 
Rio Grande, mas as despesas do fisco federat. 

Exemplos: 

O "Avon" já alludido não carregou nem dE>scarregou 
um unico !ardo e pagou 12:000$ de tributos faderaes. 

O "'Neptunia" em sua ultima viagem, isto é, em uma 
das suas viagens em i932: 

(24-12-1932) - Praticagem .............. . 
Diversas despesas, visita da Alfandega, saude, 

policia maritima, immigração, consulado, 
rebocadores para embarque de passag~i
ros, etc., ceroa de ............•..•..•. 

Somma. , . . .. ., . , ...... , , .......... . 

4:211$000 

5:38\>$000 

9:500$000 
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Transporte. • • . • ~ .••...• . ••••• . ••..• •• 
(1-1-1933) - Pratícagem .. . . .. . •.•••.. . .. 

Impostos de pb.aroes • .... .•.. .... . : .• ... . 
Diversos, cerca de .•........•.. . .. . .... . . 

Somma •• . ~ ... ................ . 

9:500$000 
4:211$000 
t:-i52SSOO 
4:336~200 

10:000$000 

O "Neptunia" não desearregoc nem carregol.l ca'rgas, ape
nas levou passageiros, após duas horas de perm:-menci.!\ no 
Porto do Rio Grande · · 



DmroNSRA.TrVO DOS EKc.&.1tGOS D.l. uml.O PABA COK 08 8n.VJ9)S DO Pôl\.1'0 E 8Al'tltA DO alO GRA..~Bi 00 SUL BmUl'mO OS RE(UXENB A..Vl'ER.fOlt E POSTflUOil Ã 'riU'XI3F'EIU!..~ctA 
OO!J CONTR.LO'l'OS DA OODAGNIE FRAXÇAla& A.O 00\"DNO DO BSTADO 00 JUO G'RANDE no SOL 

A:tiNOS 

1919. : .••••• 
192<1 ...• •. •• 
1 9~1. ... ... . 
1922 . ..•• • .• 
1923 .•.•.•.• 
1924 •.••••.• 
1925 .. •••··• 
1925 .. ·•••·• 
"!927 •. •• •• •• 

Taxa 
ca.mbial 
medi& 

1: t~)~ 
7 l/16 
5 ll /32 
5 57/64 
6 7/512 

~ 2~~~ 

Be<:elta ~ne a Unllo deveria 
· garantir A Cio. Françal!e, 

si o E'tado nAo tivesse en
eampado a eonee55ào do 
porto do Rio Gde., tom&n· 
do por base o cauit&l rece.· 
l>ldo na. ulti!DII ioma<la de 
conu s. d& Cie. Française 

(14. onro Zl.S28:719J x 5M) 

~~~i equiv. a ~~~~s 

fô~.2 
~o~= 
sa~~ 
g_;,g i Ci 

!!~~~ .. ~ 
t:l :::' a e~ g c:;~ ç;C 
~ 

g~~ dl! 
g:§l;"g-ll 
- c..- e 
~=~~=e: (,) r:.::t ~~ 
-ª:~ 4\~ ~ 
gs:cst~ 

0:: 

Mi• reis p&~l I M;J re!e pape! 

Rio Grande, 'ri do julho de 1923. - A.nJ~nlo Proiltl. 

Pag. 248 -i -

Importandn dos taxas de 2 t. 
ouro e 0,7 % ouro .nn-eea.
dadas pelo Governo Fede-
ral para euttear a. conciu
sao e oonsorvaç.ão das 
obr:Ls da barra 

M~;~~r3 equiv. a ~!::i8 

O:.d ~.:.~ ~~~g~ 
~=~~~~ ~i~!gr. 00~ ... ..... 

:~!~~~ ~""~t-o§~ 
f~~-- ~ 
Q 0.SZf~ -;~0~.1. 

. i~~=1~ ~'5.~ f 'C; 
~~lg:~ :(!:~ u'O O 

" "' 
Milr.:-i,pB~ Mll r eit papel 

_gf.=2o:>S 
g_~_g 6~ 8. 
S t:~ o 
:§ ãii 8_u., 

o Cl e.g;: 
s~~g~~ 
~c:l &:.g ~ 8 
::l 

Mil rCis ra p@l 

itZ~jE 
~.g ~ ;.g 
~ e§"'; ~ o 

Eu o o -e 
'!~o to; ~2 
- o"C =o .. 

J<'"õ"" 
AU! réiS pnpel 

223:711$180 
1.012:532$506 

178:380$766 
244:380$001 
185:5013$336 
131:416J632 
479:1l84J878 

1.275:26!i$003 
J.436:993Jô77 

-----~------
6.447:161$()00 6 .174:833$680 
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SECCÃO DE LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO DO "BANCO PZLOTENSE" 

Pagamentos effectuados em dinheiro 

Juros. • . . ...... ..... ............. . 
l',racções !n!erwres ao valor de uma apo

lice, de creditos chirographarios •.. 
Credites ·privilegiados. • . . •.. .... . .... 

2. 0:.!5 : 398$91):) 

2 . 5:19:187$420 
6.6!5 : !:101~850 

Total. . • • . . ........... . .. . . i1.i80:48~170 

Apolices emíttidtu em pagamento de -;reditos chiJ·oura
pkarios 

Em troca directa de cadernetas........ .. . .. ... 56.347 
Em substituição de cautellas provisorias, ante-

riormente em:ttidas . • . .. .. .. . . .. .. .. . • . .. 76. 608 

Total. • • . • . • • .. .. .. • • . . . .. .. . . . . .. . 132.955 

Foram emittidas primitivamente, em pagamento G.e ore
ditos chirograpbarios, caulellas provisorias, representando 
S3 .1 00 apolices. 

Destas cautellas, já foram resgatadas corres-
pondentes a. . .... . . . . .... ... . .. .... . . .... .. 76. 60S 

Faltando substituir apenas as que c.orre;;pondem a 6.492 
npolices, por motivo de não haverem ainda se apre~entado 
a reclamar a substituição os respectivos portadores. 

Quantidade total de credores chirographarios do 
Banco Pelotense. . . .... . ......... . ... . . 

Quantidade de credores attendidos até esta data . 
39.790 
i2 .953 

Localidades chamadas a pagamevto: Agudo - Alfredo 
Chaves - Bagé - Bento Goncalve~ - Ca.."tis.s - Estrella 
- Guaporó - Jaguary - Lageado - Novo Hamburgo 
Pelotas - Porto Alegre - Rio Grande - Santa Cruz -
Santa Maria - São J eronymo - São Lourenço - São Se
bastião do Cahy - UrugLtayana. (Deste Estado) . 

De Minas Geraes: Bello Horizonte e Juiz de Fóra. 
De Paraná: Curityba. 
Do Districto Federal: Rio de Janeiro . 

,Credores privilegiados attendidos. • ... .. ...••.• 1..595 

Este movimento é até hoje, isto é, 9-6-1933. 
Secção de liquidação do passivo do Bant'O Pe'ot~nse. 

R. Werne. -Visto. -A. Rampk, director. 
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19" Sessão, em 11 :de Agosto de 1934 

Presiclencia do Sr, (lb.ris~QV~Q JJ9trcenos, 2• Vice-Presidente 

1 
Ns .14 horas, comparetlem os Srs. : 

Christovão Barcellos, Clementino Lisbõa, Waldemar 
Motta; Alvaro Maia, Vieira Marques, Cunha 1\fello, Mario 
Chermont, Veiga Cabral, Costa Fernandes, Adolpho Soare;., 
Godofredo Vianna, Ma:x:imo Ferreira, Luiz Sucupira, Jehovah 
Motta, Kergínaldo Cavalcantí, Irenêo Joffily, Arruda Falcão, 
Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Va
lente de Lima, Guedes Nogueira, Arthur Neiva, Francisco. 
Rocha, Jones Rocha,· enrique Dodsworth, Amaral Peixoto, 
Sampaio Corrêa, Mozart Lago, Adolpho Bergamini, Fabio So
dré, Soares Filho, Buarque Nazareth, Bias Fortes, Ribeiro 
Junqueira, Mata Machado, Delphim Moreira, José Alkmim, 
Clemente Medrado, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, 
.Tosé Christiano, Barros Penteado, Vergueiro Cesar, Cincinato 
Braga, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Cardoso de Mello 
Netto,· Moraes Leme, Nero de Macedo, João Simplicio, Re
nato Barbosa, Acyr Medeiros, Antonio Rodrigues, Waldemar 
R~ikdal, Francisco 1\foura. Sebastião de Oliveira, João Vitaca., 
Edwald Possolo, Edmar Carvalho, Walter Gosling, João Pi
nheiro, Horacio Lafer, Pedro Rache, Teixeira Ltlite, Pinheiro 
Lima, Thiers Perissé, 1foraes Paiva (68}. 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fer
nandes Tavora, Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta. 
Abel Chermont, Leandro Pinheiro. Moura Carvalho, Joaquirri 
Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, 
Agenor Monte, 'Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de An
drade, Waldemar Falcão, José· Borba, Leandro Sampaio, Fi
~ueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xávier de Oliveira, Silva 
Leal, Martins Veras, F erreira d.c Souza, Alberto Roselli, Vel
loso Borges, Odon Bezerra. Horcctiano Zenaide, Pereira Lyra, 
Barerto Campello, João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro. 
Solano da Cunha, Mario Domingues, ~rruda Camara, José 
Sá, Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto Moura. Góes Mon
teiro. Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Antonio Machadu, 
Leandro- 'Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Daria, Deodato 
Maia. J. J _ Seabra, Prisco Paraiso. Clemente Mariani, Ma
galhã-es Netto, Arlindo Leoní, Medeiros N.atto, Edgard San
ches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão. Attila Amaral. 
Pacheco de Oliveira, Homero Pires. Manoel Novaes, Gileno 
Amado, Negr~irQs falcão; Aloysio Filho, Paulo. Filho, Arnold 
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Silva, Lauro Passos, N-elson Xavier, Fernando de Abreu, Car
los Lindenberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Ruy San
tiago, Pereira Carneiro, Olegario Marianno, Nilo de Alvare~
ga, oão Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes, Cesar Tl
noco Alipio Costa!lat, Acurcio Torres, Gwy.er de Azevedo, 
Csrd~so de Mello, Lemgruber Filho, aMnoel Reis, Francisco 
Marcondes, Mello Franco, José Braz, Adelio Maciel, Martins 
Soares, Pedro Alei:xo, Negrão de pma, Gabriel Passos, Au
gusto Vítgas, José Alkmim, Raul Sá, Simão da Cunah, João 
Penido João Beraldo, Christiano Machado, Polycarpo Viotti, 
Levind~ Coelho, Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, 
Belmiro de eMdeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos 
ào Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques 
Montandon, Antehro Botelho, João Alves, Plinio Corrêa de 
Oliveira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de Bar
ros, Rodrigues Alevs,. Moraes Andrade, Almeida Camargo, 
Mario Wately, Guaracy Silveira, Hyppolito do Rego, Zo · 
roastro Gouvêa, José Utpiano, Carlota ·de Queiroz, Antonio 
Cavello, Henrique Bayma, Sam})aío Vidal, José Honorato, Do
mingos Vella.sco, Generoso Ponce, João Villasbôas, Alfrr.da 
Pacheco, Francisco Villanova, Plinio Tourinho, Lacerda Pin
to, Antonio Jorge, Idalio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolpho 
Konder, Aarão Rebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, Mauri
cio Cardoso, Annes Dias, Frederico Wolfenbuttel, Demet:rio 
Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, 
Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar 
Saldanha, Minuano de Moura, Adalberto Corrêa, Alberto Di
niz, Cunha Vasconcellos, Fererira Netto, Gilbert Gabei.m, 
Vasco de Toledo, Martins e Silva, Antonio Pennafort, Alberto 
Sul'ek, Armando Laydner, Guilherme Plaster, Eugenio Mon
teiro de Barros, Mario Manhães, Milton Carvalho, Rlcardo 
Machado, Augu'Sta Corsino, Alexandre Siciliano, Euvaldo 
Lodi, Mario Ramos, Paoeco e Silva, Rocha Faria, Gastão de 
Brito, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, David Meinioke, 
Abelardo Marinho, Nogueira Penido (:185). 

O_ Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
paremmen~o de 68 Srs .. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Vieira Marques (Servindo de 2• !Secretario) pro
cede á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é, sem 
observações, approvada. 

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

O Sr. Clementinr.. Lishõa (3• Secretario, servindo de 1°} 
declara que não ha expediente a ser lido. 

O Sr. Mozart Lago- Peco a palavra, pela ordem. 

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

. O_ Sr. rllozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presideute. o 
DIStriCto Federal CDmmemora, amanhã, o centenario de sua 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 07/1012015 15 43- Página 3 ~e 58 

- 25S _... 

fundação. Eu, e alguns outros collegas, desejavamos sub
metter á Camara o seguinte requerimento: 

"Requeremos o levantamento da sessão de hoje 
em homenagem ao centenario do Município Neutro, que 
se commemora na data de amanhã." 

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

O Sr. Presidente - Veio á Mesa e ·vou submetter a votos 
o seguinte 

REQUERIMENTO 

1Requeremos o levantamento da -sessão de hoje, em ho
menagem -ao centenario do Município Neutro, que se com
memora na data de amanhã. 

Sala das Sessões, 11 de Agosto de 1..934. - Moza1·t Lago . 
- Henrique DodswortlL. - Thiers Perissé. - Sampaio 
Correia. 

Approva.do. 

O Sr. Fabio Sodré ( Pe~a ordem) - Sr. Presidente, pa
rece-me q\le não ha numero para a votação. 

O Sr. Presidente - Esses requerimentos de homenagem 
são votados com qualquer numero . 

.O SR. FABIO SüDRE' -Quando se trata de consignar 
em acta um voto, acredito que assim seja, quando, porém, 
se pede o levantamento da -sessão, é preciso haver numero. 

O Sr. Presidente - A aHegação de V. Ex., autor que foi 
do novo Regimento, deve impressionar. Mas, Q novo Regi
mento não foi IJUblica{jo, ainda, como lei e não poderia, 
~ortanto, produzir effeito neste momento. Aliás, elle repro
duz, textualmente, disposição do Regimento antigo, que de
termina possam ser levantadas as sessões da !:amara por 
motivo de regosijo ou pesar, desde que assim deliberem os 
!)eputados presentes, em qu~quer numero. 

O requerimento é, pois, r-egimental. 
Em consequencia do voto da Cama.ra vou levantar u 

S6Ssão, designando para a de 2a. feira, f3 do corrente, a 
mesma. 

ORDEM DO DIA 

Votação do requerimento n. iO, de i934, do Sr. Plinio 
T<Jurinho, pedindo informações sobre requisições militares 
(discussão unica) • · 

V-otação do requerimento n. H; de i~, do Sr. Acurcio 
T-orres, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 
vencimentos dos .Jnspectores Federaes de Ensino (discussão 
unica). 

V.otacão do requer~mento n. 12, de Hl·3·4, do Sr . No
g-Ueira Penido e outros, pedindo seja nomeada uma Com
missão Especial, de sete membros, para estudar e elaborar o 
Estatuto dos Funccionarioos Publicas (discussão tmica) , · 

· Levanta-se a sessão ás i4 horas e 23 minutos. 
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Resolução n. 1- 1934 

O . Presidente da Camara dos Deputados faz pu
blicar, afim de que produza os effeitos leg~es, a se
guinte resolução da mesma Camara, ~rgaruzando o 
seu Regimento Interno: 

TITULO I 

Da Constituição da Camara 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES PREPARATORIAS 

;Art. f.O Os diplomados á Camara dos Deputad<ls se 
reunirão, cinco dias antes da· data da inauguração ~ol-enn~, ás 
14 ·h-oras, no respectivo edifício, afim de, soh a direecão do 
Presid€nte do. Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, reali-
zarem sessões :preparatorias. · 

Art. 2.0 Declarada aberta a sessão, serão os diplomados 
presentes convidados a entregar os seus diplomas. 

Art. 3.0 T-erminada a entrega dos dipldmas, o Presiden
te dará por finda a primeira sessão e, auxiliado pelo Se
cretario da Presidencia da Camara e outros funecion.arios da 
Secretaria que julgar necessarios, organizará uma l!sta dos 
portadores de diplomas e uma outra dos supplentes dos di
plomadC>s. 

Art. 4.0 As listas, acima referidas, deverã<J flcar orga
nizadas dentro do praZG de 2.4 horas e serão lidas, em sessão, 
para conhecimento dos interessados e immediata publicação 
no orgãc; official da Camara. 

Arl. 5.0 No mesmo dia, em que fõr feita a eitada publi
cação, os dipldrnaàios. pres-entes, desde que oonstütua.m a 
maioria absoluta dos repNsentantes, elegerão, ainda sob a 
Presideneia do Juiz a que se refere o al't. 1° desde Regi
ment(), por -escrutínio secreto, um dentre elles, para Presi-
dente. · · 

Art. 6..0 A apuracão dessa eleição será., pessoalm:ente, 
feita pelo Juiz Presidente das sessões · preparatorias, sendo 
declarado eltlito o que tiver obtido a maioria absoluta. dos · 
suffragios . 

Paragrapho unico. Se nenhum dos votados obtiver 
maioria absoluta d<>s votos dos presentes, prooeder..,.se-á a 
um S€gundo escrutínio, em que só poderão ser suffragados 
os doi~ .nomes que tiverem sidG mais votados no primeiro 
-escrutm10; se houver, nesse primeiro 4;!Scrutinio, mais de 
dois suffragados com votacã{). igual, os dois mais idosos é. 
que d~vem ilntrar nesse segundo escrutinj.o, . Em caso de em-· . 
pate, nesse segundo escrutinio, declarar-se-á eleito .o menos . 
idoso. · · · 

Art. 7.0 Depois de farer a proclamacão do Presidente 
eleit·~>, o Juiz Presidente das primeiras sessões preparatl>rias · 
dará por finda sua in~umbencia e a ses.são. 

Àrl. 8.0 A sessão preparatoria seguint~ será presidida · 
peiD Presidente eleito, o qual convidará. para Secreta.rios 
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provis·oríos .quatro Deputados, Tealizando-se neste 1nesn;to 
dia, desde que esteja. presente a maioria absooluta dos mem
bros da Camara, a eleição de dois Vice-Presidentes, quatro 
Secretarias e outros tantos supplentcs. 

Art. 9.0 Esta ~leicão será feita. por escrutínio secreto e 
em tres cedulas, ~endo uma para o 1° e o 2° Vice-Pl"esi
déntes,· a segunda para ·o 1° ~ 2° Secretarias e a ultima para 
3.0 e 4,0 Secretarias . . Serão ·considerados -el~itos os que ob
tiverem maioria absoluta de votos presentes. Na falta de 
maioria absoluta, ou em caso de empate de mais de dois 
nomes, proceder-se-á na fórma do disposto no e.rt. 6°, pa
ragr:apho unioo. 

· Paragrapho uni co. O immediato em vot1ls na eleição de 
caaa Secretario será considerado, na mesma ordem, supplente, 

Art. iO. Se não houver numero l-egal para as eleições, 
de que tratam <)s -artigos anteriores, -serão ellas adiadas para 
depois da inauguração da Camara . Verificada a impossi
bil idde da eleiçã{), ou não estando presente o eleito, o Juiz 
Presidente na primeira sessão, após a publicação, da lista dos 
diplomados, passará. a presidencia ao Deputado mais idoso, 
que convidará quatro (mtros para Secreta·rios provisori<Js. 

Paragrapho unico. Nesta . hypothese, nas sessões se
. gulntes á da inauguração, servirá a . Mesa Provisoria até 
que seja el-eita a Mesa definitiva. 

Art. f f~ Na. ultima -sessão preparatoria será prestado 
o eoonpromisso. 9 Presidente, de pé, no que será acompa
nhado por todos os presentes, proferirá a seguinte affirma
ção: "Prometto guardar a Constituição Federal, desempe
nhar fiel e lealmente -o mandato que me foi confiado, e sus
tentar. a união,. a integridad-e e a independenci-a do Br-asil". 

§ 1.0 Em seguida será. feita, pelo f-0 Seeretario, a cha
mada de cada um dos representantes, a começar pelos Vice
Presid-entes e outros membrOoS da M-esa, e oada um, á pro
porção que fOr sendo prof.erido o seu nome, responderá -
"Assim o prometto". 

§ 2.0 O Deputado, que comparecer para · tomar posse 
Clepois desse dia, será conduzido ao recinto pelo 3° e pelo 40 
Secretarias, e prestará, em voz alta, perante o Presidente, em 
sessã·o, o compromisw acima exa.rado. 

Art. 12. A sessão conjuncta. de inauguração ãa Camara 
dos .Deputados e do . Senado Federal será realizada. no dia 3 
de Maio, no Palacio Tiradentes com a presença de qualquer 
numero de Deputad<>s -e Senadores, sob a direecão da Mesa 
do Senado. 

CAPITULO n 
DA :MlBA 

Art. i3. A' Mesa da Camara dos Deputados . compete 
a __ direcção de todos os seus trabalhos . 

§. L0 A Mesa compõe-se de um Presidente e de quatro 
.Secretar ias. · · 

§ 2.0 Para supprir a falta do Presidente e dos Secre
tarias, · havei'á respectivamente 'dois Vice-Presidentes e 
quatro Supplentes de Secretar i os. 

§ 3.0 O Presidente convidará qualquer Deputado para 
substituir os .Secretarias, na falta accidental dos respectivos 
S1;1pplentes, 
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Art . U. A Mesa, eleita ao m1cio de cada sessão Ieg~s
Iativa, servirá · tambem nas sessões extraordinarias e em 
todas as prorogações. 

Paragrapho uni co. As funcções dos membros da Mesa 
da Caro ara dos Deputados sómente cessarão: 

a) ao findar a legislatura, com a constituição da que 
deve presidir ás sessões preparatorias da seguinte; 

b) nos demais annos da legislatura, com a eleição da 
nova Mesa. 

Art. 15. Os membros da Mesa, bem como os Vice
Presidentes e os Supplentes de Secretaries, não poderão 
fazer parte de qualquer Commissão, permanente, ou espe
cial, a não ser a Executiva. 

SECÇÃO I · 

Do Presidente 

Art. iô. O Presidente é o orgão da Camara, quando 
ella houver de se enunciar collectivamente, o regulador dos 
seus trabalhos, e o fiscal da sua ordem; tudo na conformi
dade deste Regimento. 

Art. 17. São attribuições do p·residente, além de outras 
conferidas neste Regimento: 

ia., presidir ás sessões da Camara; 
2•, abrir e encerrar as sessões ás horas competentes, 

11ellas manter a ordem e fazer observar a Constitui~ão, as 
teis da Republica e este Regimento; 

a•, fazer ler as actas pelo .20 Secl.'etario, submettel-as á 
discussão e ao voto da Camara, e assignal-as depois de ap
provadas; 

4.a., fazer lêl' o expediente pelo fO Secretario; 
5a, dar posse aos Deputados; 
&i, conceder a palavra aos Deputados, na ordem da in-

8Crfpção, aos que a solicitarem verbalmente nos termos do 
Regimento, e negai-a aos que a pedirem sem direito; 

78 , convidar o orador a declarar, préviamente se vae 
:tal.ar a favor ou contra a proposição em discussão; 

sa, interromper o orador que se desviar da questã~. 
falar contra o vencido, faltar á consideração á Caman, ao 
Senado, ou a algum dos seus membros, e em geral aos re
presentantes do poder publico, advertindo-o, chamando-o á 
ordem, e retirando-lhe a palavra se não fOr obedecido; 

9a., chamar a attencão do orado!.', ao terminar a hora 
do expediente e da ordem do dia, ou ao se esgotar o tempo 
em que tem direito de occupar a tribuna; 

toa, annunciar a ordem do dia e o numero de Depu-
tados presentes; . 

Ha, submetter á. discussão e á votação a matería a isso 
destinada; · 

i2a, estabelecer o ponto da questão sobre que devam 
tler feitQ..s as votações; 

1.3a, aDD.unciar o resultado das votações; 
ua., conceder a palavra, para ilXplfcação pessoal, sem 

prejuizo da ordem do dia; 
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:l5a., communicar á Camara o re~bimentó de .mensa
gens e outras correspondencias do Governa:;: e .:faze-1-.as:· .lêr 
pelo i 0 .Secretario; · ·· ~ ::: .. ·: ·: :.;,: .:.· :• •: · 

16", nomear, por àutorização ·da Claman;··!Comthissões 
~speeiaes, mixtas e externas; ·: ., ·: · .. i '"!: .··: .· 

17a, designar substitutos para os membros das·: {lonij. 
missões, em suas vagas ou em seus impedimenios."•exce
ptuada a ·Commissão Executiva; ·· ' ,.-.. ,: ··•f . " ··~:: 

1sa, promover a publicação dos debates~ e: ·de': todos os 
trabalhos e actos da Camara ; :·: :: t: .~ ... :,< -· ··r ,·:·! 

19•, não permitt ir a publicação de e:x;pvessões ~F con-
ceitos vedados pelo Regimento; : .·.-: ::. :1 

2()1', organizar e designar a ordem do<•dia::seguirite; 
~i a, informal' a Camara sobre qualqu-er ·· P<mtb .da or-

dem ou de pratica parlamentar ; •· " !: r:· •"':" ., .,. :.: 
2:28 , suspender a sessão, deixando a eadeira da: . :Pr.esi:.o 

dencia, quando não puder manter a ordem~·; Ó\Fas ~1rcum-
stancias o exigirem; p ~: •. , : .. ,. , , !: . ~·. i~ ~:: 

zaa., levantar a sessão; ' '·'" ;,,:.,: ;,'·""···" ·'·::, 
2J4a, assignar todas as resoluções da Ca;mira; l• ;,, .,: .. :" 
25a.; assignar a correspondencia'1 destinada i• .•àoJ' P-resi-

dente da Republica, ao Senado, á Côrte 'SU'l)Vam31, 1!•:áS a:s:.. 
sembléas estr:-.ngeiras. : :;;;;·:;: , .. ,;: :;: :; i: ,, ; . ,·.: 

2511., convocar· sessões extraordinarias~ ; : ::i 1·: : •• -: • J- ~' 
· 27", presidir ás reuniões da Commissã'O E:t:eC"Utíva, to

mar parte nas suas discussões e deliber'.ações,·lreom' l dri'ei1lo 
a voto, e assignar os respectívos pareceres; 

2sa., substituir, · nos termos da Cón.Stlttt•iÇã~ ~ o ;· ,P~esi-
dente da Republica; · 

29a., resolver todas as questões dei ord'emi lqrn:i 1 océbrre-
rem durante as sessões. : !;·wl :-·1 

;.. i ' ·-"! ·~ ~ ~ .... ! : • ; :,.. ;. • . ; • : . 

Art. HY. O Presidente da Camará .-n~i'ci~ .IiÇlaerli, . sen~o. )la. 
qualidade de membro da Commissãfi; .'$rx~êu~Na,.~~Ôfferêcet; 
projectos, indicações ou requerirrie,l;líci,s~ 1 h~m' . .' .. vóiai:';, ex
cepto nos casos de empate ou nos.;.l#c*Ã-tiiü)~,·;~~.cF' ~t~s.:., 

Paragrapho uni co. Para tomar pa,rt~.:1liDr ,qualqut~:r, · -d~s~ 
cussão, o Presidente deixará. a ~~?eira, }R.teril1,\l.lllen,~e, ao 
seu sub~titut.o, emquanto se tra~r-:9.ci- 1 ób~ec,W q1,1e ·~~ ' PF0.7' 
puzer dtscuttr. ''" " ' '' ;.• - ~ ·•·-- ·; ·· :.1 ... , .. ; 

SECÇÃ~·:~:; ::·:,~:·,:, ~ !·,·:~~:;;,':: ::· ~' ,'.~' :~'. 
1 

. . : ••:; 

Dos Vice-Presidkwtú:,· :·.-; ,::• .,. ;· :•:•·,·: :· .?. 

Art. f 9. Sempre que o Pr,esldk'~i~' · n~o. ~~ . .:ilih~r._' ~~-. .t:e,-: 
cinto,. á hora regimental do iW.C'ió,. dÇl$-: :~~~1~(?~,' p,;~p ,yi'#,'n 
Presidente, e em sua falta o zb, ·sullsttltmr-o-á po .,~~,. 
penho das suas funccões, cedendo-lhe o rogar logó ·'que fór· 
presente. '· 1 i T i ·U :l 

Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver neces
sidade de deixar a oadeira,c,prpqede~se-â da mesma fórma. 

SOOf]I.O-.•lJI ,.·:r:. :1:-: 1 i . ; ·. . :·: .' 
f; f; ! ;; ~:.:: :.:· ·': i J :'; : .... . . . _ J; ~ ' . ... . : ' ". . . i : : : 

Dos Secretarias ..... ,.-.-.".; ,,:,: tr:: • · :::: -: 

Art. 20. São attribu.ioõee ,,do<. /1 o.•·Soor.eba'Jiil:g:·:; :: ·. :;'' 

1a., fazer a charnadat.~:nbs:-. C1lSPS ~pr~WiS~I: :JUlste R'Cgt-. 
menta; :.~.c·~u .J c . 

C. D. - VOLUME 11 i7 
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za; lêr á Camara a integra de todos os officios do Go
verno, do Senado, e dos Juizes ou tribunaes e, em summa
rio, qualquer outro papel, que deva ser lido em sessão; 

3a, despachar toda a materia do expediente; 
4a, receber e fazer toda a correspondencia official da 

Camara; 
5a, receber, igualmente, todas as representacões, con

vites, petições, e memoriaes dirigidos á Camara; 
õa, fazer recolher e guardar em boa ordem todas as 

proposições, para apresentai-as opportunamente; 
7', assignar, depois do Presidente, as resolucões da Ca

mara; 
· sa, contar os Deputados, ~m verificacão de votação; 

g.a, dirigir e inspeccionar os trabalhos da .Secretaria, 
fazer observar o seu Regulamento, interpretai-o e preen
cher suas lacunas, e fiscalizar as suas despesas; 

1úa, providenciar para,que ~ejam entregues aos Depu
tados, á medida que forem chegando á Camara, os avulsos 
tmpressos relativos á materia designada na vespera, para a 
ordem do dia; 

Ha., tomar nota das discussões e votacões da .Camara 
em to<:!os os papeis sujeitos á sua guarda, autbenticando-os 
com a sua assignatura; 

12a, distribuir papeis ás Commissões; 
iat', appôr ementas aos projectos recebidos do Senado 

ou do Presidente da Republica sem ellas. 

Art. 21. Ao 2° Secretario, compete: 

1e, fiscalizar a redacção das actas e proceder á sua 
l~itura; 

2a, assignar, depois do i 0 Secretario, todas as actas e 
resoluções da Camara; 

3•, e·screver· a acta das sessões secretas; 
4a, contar os Deputados, em verificação de votação; 
5a, auxiliar o 1° Secretario a fazer a correspondencia 

official da Camara, nos termos deste Regime~to. 
Art. 22. O 3° e !> 4° Secretarias receberão, á porta da 

sala das sessões, os Deputados que ainda não hajam pres
tado compromisso, para que o façam. 

Paragrapho unico. Compete-lhes auxiliar o fO e o 2o 
Secretarias na verificacão de votacões. 

Art. 23. Os Secretarias e os seus Supplentcs substi
tuir-se-ão conforme sua numeração ordinal e, nesta mes
ma ordem, substituirão o Presidente, na falta dos Vice
Presidentes. 

CAPITULO III 

üAS COMMIBSÕES 

Art. 24. A Camara dos Deputados inicia!'á seus tra
balhos, em cada sessão legislativa ordínaria, organizando 
suas Commissões. 

Paragrapho uni co. As Commissões serão: 

a) permanentes, as que subsistirem através das legis
laturas; 
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b) temporarias, as que se extinguirem com a termina
ção da legislatura, ou logo que baja.m preenchido o fim a 
que se destinavam. 

Art. 25. As Commissões permanentes são treze: 

1a, Executiva; 
2a, Agricultura, Industria e Commercio; 
aa, Constituição e Justiça; 
4a., Diplomacia e Tratados; 
sa., Educaoão e Cultura; 
5a, Finanças; 
7a., Legislaçüo Social; 
sa, Obras Publicas, Transportes e Communicações; 
ga., Orçamento; 

:1 oa., Redacçã o ; 
11a., Saude Publica; 
:128 , Segurança Nacional; 
:13a, Tomada de Contas. 

Paragrapho unico. As Commissões permanentes se1~0 
constituídas de onze membros cada uma, salvo a Executiva 
que será constituída pela Mesa, e a. de Redacção que terá 
só mente cinco membros. 

Art. 26. As Commissões permanentes e:xel'cem suas 
funccões durante toda a sessão legislativa ordinaria, ou ex
traordinaria e, nas prorogações, até nova eleição. 

Art. 27. As Commissões temporarias são internas, ex
ternas e mixlas. 

§ 1.0 As Commissões internas são as que se destinam 
ao estudo de determinado assumpto sujeito â deliberação 
da Camata e dividem-se em Commissões de inquerito, es
peciaes e geral. 

§ 2.0 As Commissões externas são as constituídas para 
participar dos actos em que a Carnara dos Deputados haja 
de se representar; 

§ s.o As Commissões mixtas são as constituídas de 
Deputados e Senadores. 

Art. 28. As Commissões especiaes e as de inquerito 
serão constituídas por determinacão da Camara para os 
caso!; em que se tornarem necessarias, segundo o disposto 
nos artigos seguintes. 

Paragrapho unico. O requerimento, para a constituição 
de uma Commissão especial, ou de inquerito, será escripto 

· e indicará, desde logo, o assumpto de que a mesma. haja de 
tratar, bem como o numero de membros que a deverão 
eompõr. 

Art. 29. A audiencia de uma commissão especial dis
pensará a das Commissões permanentes. salvo determina
cão em contrario da maioria da Assembléa. 

Art. 30. A ,Camara poderá constituir-se em cornrnissão 
geral, para o estudo de qualquer assumpto, ou outro fim 
determinado, desde que a sua maioria o resolva, a requeri
mento escripto de qualquer Deputado. 

Paragrapho unico. O requerimento, para a constituição 
da Camara em commissão geral, deverá., desde logo, indi
car o objecto, o dia e a. hora da r~união. 
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Art. 31. As Commissões externas serão constituídas 

pela mesma fórma da.s especiaes, por determinacão da Ca
mara, · a requerimento verbal d·e qualquer Deputado. 

Art. 32. As Commissões mi:x:tas serão, tambem, consti
tuídas pela mesma fórma das especiaes, por determinacão 
da Camara, mediante prévio entendimento com o Senado, 
a requerimento escripto de qualquer Deputado. 

Art. 33. As Commissões temporarias durarão: 

a) as de inquerito, até a conclusão dos respectivos ka
balhos; 

b} as especiaes, a geral, as externas, e as mixtas, o 
tempo, dentro da legislatura, necessario ao exercício das 
funccões para que foram constituídas. 

Art. 34. As Commissões Permanentes, as de inquerito, 
e as especiaes serão constituídas propor~ionalmente ás cor
rentes de opinião representadas na Camara. 

§ i.0 As Commissões externas serão nomeadas pelo 
Presidente, por iniciativa propria ou a requerimento de 
qualquer Deputado, depois de approvado pela Camara. 

§ 2.o Os representantes da. Camara nas Commissões 
mixtas serão proporcionaes ás correntes de opinião, eleitas 
ou de livre nomeação do Presidente, conforme a natureza 
das funcções que tenham de desempenhar. 

Art. 35. Na sessão seguinte :i da cleieão da Mesa, po
derão os Deputados, conjuncla ou separadamente,· indicar, 
por escripto devidamente assignado, um nome para cada 
Commissão permanente, considerando-se escolhidos os que 
obtiverem um onze-avos do numero total de membros da 
Camara, desprezada a fraccão, excepto quanto :í. Commissüo 
de Redacção, para que será necessario um quinto, despre
zada a fraccão. 

§ 1.0 A indicação poderá ser apoiada pelos proprios 
Deputados que não comparecerem á sessão, desde que as
signem a declaracão de outro Deputado que haja compare
cido. 

§ 2.0 Não se Mmputarão as indicacões feitas em dupli
ca-ta por- um mesmo Deputado. 

Art. 36. Verificado pela Mesa o numero de Deputados 
escolhidos mediante mdicacão, proceder-se-á, nas sessões 
seguintes, á eleicão, :r.or voto secreto o escrutínio de lista, 
dos que devam completar as Commissões permanentes. 

§ 1.0 Para a eleição, as Commissões serão classificadas 
em dois grupos. O primeiro será formado pelas de Consti
tuição e JusLica, Agricultura, Induslría e Commercio, Di
p~omacia e Tratados, Educação e Cultura, Segurança Na
Cional e Obras Publicas, Transportes e Communicações. O 
segundo, pelas de Finanças, Orçamento, Legislação Social, 
Saude Publica, Tomada de Contas e Redacção. 

§ 2.0 Não se computarão votos accumulados numa 
mesma cedula .. 

Art. 37. Quando se realizar simultaneamente mais de 
u~a eleição, haverá junto á mesa outras tantas urnas, de
VJdamente rotuladas, com a indicação clara de cada uma 
das eleições a. se proceder. 
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Art. 38. Proceder-se-á á eleição com a chamada dos 

Deputados, por Estado, de norte a sul. incluído o Distr icto 
Federal e, a seguir, a dos Deputados do Territorio do Acre 
e dos Cír culos profissionaes. 

§ 1.0 Terminada a votação, serão as cedulas retiradas 
da urna, contadas e lidas pelo Presidente. 

§ 2.0 Os Secretarias procederão aos respectivos assen
tamentos, proclamando em voz alta, á medida que se fôr 
verificando, o resultado da apuração. 

§ 3,,o Não serão apuradas as cedulas referentes a uma 
eleicão que se encontrarem em urnas destinadas a outra. 

§ 4.0 Quando uma cedula contiver numero de votos 
maior de que o determinado pelo Regimento, só serão apu
rados os primeiros até completar o limite regimental. 

§ s.o Terminada a apuracão, o 1° Secretario redigirá 
boletim com o resultado final, collocando os votados na 
ordem decrescente dos sufíragios. 

§ 6.0 O Presidente procederá á leitura do boletim da 
apuração final e proclamará os eleitos. 

SECÇÃO 

Da reunião das Commiss6es 

Art. 39. As Commissões permanentes, ou especia.es. rc
unir-se-ão, ordina:-:amente, no edifício da Camara, toda~ as 
semanas, em dias prefixados. 

§ 1.0 O Diario do Poder Leoülativo publicará, quotidia
namente, a relação das Commissões, com a designação do 
local e da hora em que se realizam suas reuniões. 

§ 2.0 Quando a Camarn dos Deputados estiver funccio
nando, as Commissões da Camara effectuarão suas reuniões 
nos dias' marcados, preparando todos os papeis qu<\ estejam 
depenifendo de seu estudo e enviando-os ao to Secretario 
pnra a publicação no Diario do Poder Legislativo. 

Art. 40. As reuniões extraordinarlas das Commissões 
terão Jogar por convocação dos respectivos presidentes, e:r
officio, ou a requerimento de qualquer dos seus membros. 

Paragrapho unico. Qualquer convocação de Commissões 
será annunciada pelo .Diarin do Poder Legislativo, com vin
te e qua tro horas de antccedencia, designação do seu local, 
hora e objecto . 

Art. 41. A8 reuniões ordinarias, ou extraordinarias, das 
Commissões durarão o tempo necessario aos seus fins, a 
juizo do presidente, que as poderá interromper quando jul
gar conveniente . 

Paragrapho unico. As Commissões não se deverão reunir 
no momento das votações em plenario e, quando anterior
mente reunida!;, deverão suspender os trabalhos emquanto 
durar aquell e acto, para delle participarem os seus membros. 

Art. 42. As reuniões das Commissões poderão ser publi
cas, quando assim estas deliberarem. _ 

§ 1.0 Serão sempre secretas as reuniões das Commissões 
para deliberar sobre: 

a) declaração de guerra, ou accõrdo sobre a paz; 
b) tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras; 
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c) concessão, ou negacão de passagem de forcas estran-
6eiras pelo territorío nacional para operações militares . 

§ 2.o Nas reuP-iões secretas servirá como Secretario da 
Commissão, por. designacão do Presidente, um de seus 
membros . 

§ 3.o Só os Deputados e os Ministros de Estado, quanào 
convidados, poderão assistir ás reuniões secretas. 

SECÇÃO ll 

Das attribuiçaes das Commissões 

Art. 13. As Commissões permanentes têm por fim prin
cipal estudar todos os assumptos submeLtidos ao :;eu exame 
c que lhes forem enviados pela Mesa, e manifestar a sua 
opinião sobre elles . 

Art. 44. Á Commissão E:eecutiva compete, além de ou
tras disposições regimenlaes: 

a) tomar todas as providencias necessarias :l !'egulari
dade dos trabalhos legislativos; 

b) dirigir todos o$ serviços da Camara, duranle as ses
sões legislativas e nos seus interregnos; 

c) prover a policia interno. da Cnmara: 
d) propór á Camara a creacão dos logares necessarios 

no serviço de sua Secretaria e a nomeaciio dos funccionarios 
desta: 

e) promover os funccionarios da Secretaria. r.o.S vagas 
oecorrentes; 

f) nomear o pessoal subalterno necessarlo ao serviço da 
Camara; 

g) assiguar os titules de nomeacão dos !unccionaríos 
da Camarn; 

h} conceder licença, com ou sem vencimentos. aos fun
ccionario!; da Camara. 

Arl. 45. Nenhuma proposição, modificando os serviços 
da Secretaria da Camara dos Deputados, ou as condições de 
seu pessoal, a inda mesmo que seja apresentada como emenda 
a pro.iccl.o rle lei orcamcntrn·ia., poderá ser submcLtida á deli
bcracão SP.m parecer da Commissão Executiva. 

Ar t. .\ú . Á Commissiio de AgricuUura, Indu.stria c Com
mercio, compele manifestar-se sobre todos os assum:ptos re
lativo á economia nacional. 

Art. 47. A Commissú.o de Constituição e Justiça com
pete manifestar-se sobre todos os assumptos quanto ao seu 
aspecto juridico, legal ou constitucional. 

Arl. 48. A. Commi.wlo de Diplomacia e Tratados com
pete manifestar- se sobre todos os actos internac10naes de 
que a Nacão houver participado, ou de pnrticipar e sobre a 
organizacão do Ministerio das Relacões Exteriores. 

Arl.. 49. A Comm.issúo de Orçamento compete emitur 
p~rec~r sob1·c a proposla de Ot·ç.amento remettida pelo Pre
sHlf!BLe. da R(!()Ublic.a ou, na sna falla, ot·ganizar o projcclu 
clP. lei or~.ament.aria, :;obre a base rla anl.erior·, assi~tindo o 
pl cnario em todãs as phases da elaboração orc:.amcntaría . 

Art. 50. Á Cornmissão de Finanças compete manifestar
se sobre todas as proposições que alterem a despesa e a re-
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ceita pulllicas, acarretem responsabilidades para o 'rbesouro 
Federal, ou se refiram ao systema monetario e ao regime 
de bancos. 

Art. 51. A' Commissáo de Educação e Cultura compete 
opniar sobre todos os assumptos relativos á ~ducação e 
instruccão publica, ou particular, e a tudo que disser res
peito ao desenvolvimento cultural e artislico. . . . . 

Art. 52. A Commissão de Segurança Nacional compete 
manifestar-se sobre as propostas do Poder Executivo de 
fixaçiio das fCirças armadas, e sobre todos os assumptos que 
!nteressezp. á defesa do Paiz. 

Art. 53. A Commis.são de Obras Publicas, Transportes e 
Communicações compete o estudo de todas as queestões ro
lativas ás obras publicas e á concessão a particulares de 
~onstrucção, uso e gozo das mesmas; víns de tr«.nsportcs 
~ communlcações, correios c telegraphos. 

Art. 54. A· Commissão de Le(lislação Sociul compete 
opinar sobre todos os assumptos attinentes á organização do 
trabalho, relaçõ~s entre este e o capital, e assistencia para 
os trabalhadores. 

Art. 55. A redação final, dos projectos approvados pela 
Camara em ultimo turno regimental, compete á Commissdo 
de Redacção, salvo o disposto nos §§ seguintes: 

§ f.° Compete á C:lmmissão Executiva a redncção final 
dos projectos de resolução da Camara dos Deputados. 

§ 2.0 Os p~ojectos cie leis orçamentarias serão redigidos 
pela Commissãu de Orçamento. 

~ 3.0 A Commissão de Segurança Nacional caberá a re
o:Iacção final dos projectos de fixação de forças. 

§ 4.0 A redacção, para a 30. discussão, do projccto emen
dado em za, será feita pela Commissão que o houver apre
sentado, ou sobre el!e emittido parecer. 

§ 5.0 Quando mais de uma Commissão houver emiLLido 
parecer sobre uma proposição emendada em 211 discussi'io. a 
Mesa designará a que deva redigir o projecto para a 3" dis
cussão. 

Art. 5G. A Commissrio de Saude Publica compete ma
nifestar-se sobre todos os assumptos de saudc pul.Jlica, hy
gieno, c assistencia sanitaria. 

Art. 57. A' Commissiio de Tomada de Contas compete 
as attribuíções que lhe são conferidas pelo art . 29 da Con
stituicão. 

Art. 58. Ás Commissões TemJ)orarias compete o desem
penho dns af.f.ribuiçües que lhes forem expressamente confe
ridas pela Camara . 

SECÇÃO III 

Dos Trabalhos das Cornmissues 

Art,. 59. O trabalho das Com missões obedecerá á seguin-
te ordem: 

a ) distribuicüo da mat.cria pelos relatores; 
b) leitura dos pareceres definitivamente asscr1tados ; 
c) leitura, discussão c deliberação de requerimentos, ou 

relator i os. 
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r.o'l r.:_§?.'~,!.'ti.. Est~e;~ ror~th::t.iéJdará:•ser•-altleraua,i:Pel~.,~~is.!lâp.,.'~ 
pttí'á~'J'trâltàl.'(• cfei ·~a r. mgente,o:; o.I!W~: ~tte.rljll!l.ei).~:··t~tl; 
preferencia, de qualquer dos seus membros, para. 4e.t~.J1111Jil 
~dP: II/I!SWI»-PJ~, ~-). ~, :-''.:.'>"'•':\.':\ ate •i''>-~m !\~ ~-~ ' t ,Vi. J'</. t 
. , , §:~2-P; .;A.. dj,stqWf!C~O! d(l .. ~ .. ,.. !:!~ ~~;ver,'f: -.. ÇP~"':'l': .. ~-)~J_ ~. 

DUl}~i c~~ i Jl.O .• P,íar.~() J dq, P,od~r,; : heg~'flt~ít,lP '. ~.P.~t. 1, Ms~w:~ ~~~ , R i 
relatoreS. JI ~J! !:._i ~ · : ;: ; [r-:·;!..; 1{:::1 ! :} 11..:, • 1 ;~i·,fp·r:· ·. ~.; \ ) ~t t.) f ; ! • l~.' •' 

rece~ffb~ ~li~·t~~;r~J~;:s.~r:J~\~~s~~~~~~ .. ~~ t;oa~;i'0~ g7pel~ ' 
.. , . §·::4 t!' 'rJ;' :i.'t. néli:J'.! ' (f' ' c 'à!ter!ii." ·úrQ~énUP:'ó ' Pi'es1dent~ 1'/Je' ! 

si'gdaft{' terf:to~, ~ 'in"J~~rid'~~ê100ntlf ;:liê" '~eü.iii~D. ' tla "ÚOtll_;·! 
miSSãO. . ;~ r;; j r;t o !; o.. •; J '·I : f: ~ .'_!' •~ ·~.' : 'l ' l í l ! f 

.., ,.Xr't·'' '6h'i i\s'' '~t'l''·)j ··çõ~s\ ~~s ()~e'mbrtiSl da -Cbminfssão 
ll"v'é~cútl;;'~i' . 'síiÓ: _;:HScHnfln.~dàs'··iia ·taoítufu' ' W''da 'M'ésâ'.'. ~ ·- " 1" ''' " "" 
~~ ~· ! : . ::· · · · ; :t;lj ': •H::.::.-• •·, r; o ·J f : '• :.: ,: · ::!1 ~1!·~ ... : ;''ljq ;- ;: =·!:·n t !:f 

,._.,r-~l!t, : ,61. · ·A.s~Qommissõee; , ,pe!,'oaalíl.entes.noqerã().,ierr,-~~'7- . 
tores previ amenle desãgnad()g. r pm>a ;.cada:, ;u!l';l-, . do.s: . ,pr-~~IPMS . 
a~.~~upp.~o,s .. ~~-"~a ~~!1;1-B?.t~~~i!t.'~· .. ~. ,, ·;· ··-·'"'' ' i ,· .~ '·;/ 
d• Art:.::-.; 62;.:·:.Aa, Commissiies. , ;delt~b.erar~o •. por: -~Ori.a.:~ ft~ ·· 

voOO.S; com; oa: :PPesençá :da ;m.ai.PDia-~~-.solu-ta, ,dOIHi';\\1&. m~m~.r:O~·: 1 
Art. 63 . A Commissão que receber proptisicllo)ílriensa:::n 

getn;: 9U •:Qua1qpee,, out:r~" papel.r,qJ.l~ .l~a;t .f.4r 1 et).Y.~Q-•/Pela 
M1'isa;1 .pode~;\ i:pr,Q-pt;.t>: r a, ~ua: radoP\ll'iC, , ..o;~ r ,a S.\l!li ::r~j~~!ili~ -: j.pfM J 
ou parcial, apresent~n :.<D:t'o;j~dofl de}le,S. i jjecQrJ'~1lt~;-y Àí\l;',-).Qes,, 
substitutivos c apresentar emendas, ou sub-emendas~ 

; I' !! :~rr:·::b'f,:~:i:' . hi I! rt,_ln -, ·A~:-.1 f'i-: í:~;-: n t:[~-: 1a i: . , ::'fót' 'r.l· trlh~ ido . 
. •.• -.• Y. .. -~f1l~XR ~.l';':"t'~F"ÇhSt. • t . •• ,q:J-~~ .,., ,.,'f?-ft .. . ,,-H- â''l ' 

O, ~t~~P:·:d (',j!{ll~lc.I~: ~rrt~J.fl~K'r, q~"Mer.~, ~P,~.~P,~~~l';_, ~ep.~rg' e 
dez dms. r cla!nno a r cspctlo, q~lt1 :~~f~lA~ril. ,~'!lf.J>~THIWT,~ , · ,;! ·"~ 
- · •: ~~: i ,iO! '-O'J.Pr~!!íd~nte. da:·~ObmmiSsão põdmoú; :a.:requ'erünen

to fundamP.n r.:J.(Jrf:•t1o'l relat.õr,: z •'prirrogá.l'' :pon mais: •dézr• â ias:. 
o-pra±n \lÍI~ : lll1~1t~ •a5sigt-111rfO'·inc§t.e rar.tigo .. • • ;;-~' '1'· i •' • l I '\ c ~ 
-~,.,,§,: 2'.o·, 'lWlator'IH í' e1'-~á~ecé\'·0:.~~i& t~· 's iefu·· retniiã.o " tlâ.h 

Commissiio c !'n1jcit.of;· ·n.··1iH$i::ussi'í;d 1 !tfé1o:•Wra2i>': trué''b · 'Pr!esl ~~ 
dcntd.1 jü1s:ii:1~éêes!!'rrHÇ11! :.' 'H ·.• ':" ': ' :•l i "":"' .. ~-;:, , w , ''.'- < 
'' .. :·:wi:" tiao:· ~cti~ '6~~~~ ' " ' ~: :vr~tado ':H "'·· rci.í ' itt·<raá ;.'c~m ··ts"ãw·; - - ~ ~ r· · !. '· ··1·' ,;;, • , ,,~~ ·' l. ·· t····1· ~ .• ,, .. nt. ·· t>< · t·· ".t' · ~ffi · ;~;.--'1 • o re a .orw so 11·r~ qmuqucr mn er a. o re cá ur" er .. o P,I!;..zQ .· 

de qual'enta e oito 1JOrns improrogaveis, para redigii ' ll l 
paroecp ! rf~:;;roeôi'dcl , 'odrn · ó,~·e:ncid'(H ·'· ··· '· '·\"'·'''.' '- i . ;·,,: .1- :t. 

- _. ,!Ah'.' :.G5'.í sb' :ír~n.ú~cécr!· dH' :r-Mil.,t,P,r. -J1u~· ·to.t'daói)tiá\f 'p:çi~ I 
ma.iorin ria Commir:;são, n Prc5idênte' ac.S:ígn·ar:f· no'V"ir relator;~ ' 
de-rttl".e,:o!'l quP., :oo'ns(•iLII'irem · m:tioriri·:·. • ·· ·· ~ ·,,,,,·_• ·1 . . ; : . . ,.,,_ 

-l:•·g f~ r;~r:t:r a~'i-'csofif.aé.ã~;réi& 'Wo\.·o 1 !~ar'e&cr"' '~cH(~b\l'\~~ ·: 
dido ao segundo relator o pr azo de lr es dias. _. , _ _, _,9 : ·'· 

.. • ·:' ·~-· ·'2-.or: N:\.'' ,. lívpo!.1iesi3nao "'ã'Cbeitâ'í"' ·a···-\()orruM-ssif'o~ àr'ecPr 
diverso do· d'ó~ 'vhmeiro1•r'c1atori' 'o deste~'pâ!'lsai-á: :a'' cdgstiti:Ei'' ~ 
voto em separado. . • :· ~ ,: ! :<::~• :; ,··•t '·"' ·: ·1 

§ 3.0 Aos membros dà\Co!lkói~iio, que :Pretenderem re
digir voto em separado, será concedido, o prazo commum, 
improrogavel, de·--~:res:·dias.!·- ~ ,_,,,_, ,., ,•, \o_,l,,·\1: ,_,t \ 

. . § 4.0 .Para o. effeito. da con~age~ dps :votos relí).tiv~ ao 
pai_-é!Jiér~> dS l!'Vé1'1e'idos'"'~o 'oQS1 " ! (ifn I S'épafu\:lô'' ligefâo· 'étm-si 0I'[l
d0S contrarias, os "pelas conclusões" e os "com restt'i'-C,.5'és~ ' : 
serão declarado~--~~'X~fil:"t;Ci_s,.!··· : :·i · ~· ol : ;.: : 1;;, , .,-,. , ;! ;, ;: - ,.~ <!• ,, 

. . Art11:.66: •·· A'-s Commissoosiserá·hoito :dpv-idirempipara·' fa
cJbdaá-e! :de: · esíu!lo~ qualq'uer:· ·màterio. 'su,1eitaJ: ao::·seil··exame, 
contanto que seja um só o p arecer enviado á Mesa • .-.• ,i- : .. :::õ· .·! 
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Art. 87. Os pare~cres assentados em reumao de Com
missão serão enviados á Mesa para serem lidos e impressos . 

§ 1.0 Deliberar-se-á sempre, nas reumoes secretas, 
sobre a conveniencia de serem, os pareceres nellas asser;tta
dos, discutidos e votados em sessão publica, ou secreta. 

§ 2.o Os pareceres, votos em separado, e emendas, que 
devam ser discut idos e votados em sessão secreta, serão 
entregues, em sigillo, á Mesa, directamente, pelo Presidente 
da Commissão. 

§ 3.0 Os presidentes das Commissões poderão determi
nar a impressão em avulsos, para estudos, dos votos dos re
latores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como 
a...~e documentos que interessem aos assumptos em exame. 
-I:• r ATt. 68. As proposições enviadas ás Commissões, que 

não tiverem parecer no prazo de. trinla sessõe.s consecutivas. 
da,,~lj!ar~., poderão ser incluídas em ordem do dia, ind~
pé;wJeJ+~W~nt.c delle, ex-o{{icio, pelo Pre.!'idcntc, ou por rle
tcrz;niiJf!.ó~çi, .,Wi: · Aamara, a requerimento de qualquer Depu
tado. •·l u·,, , .;.,. 11 :;,· ··r 
··r:r·~t;.:J69:; o! ,A.s• , Commissões requisitarão dos Ministros de 

Estado, por intcrmcdio da Mesa, todas as informações de que 
tedharnlli!nedcssidade" r r'' ., 1. 

~<J>~!,~~g~~~·li~ ~ ~H_iiit( 1, ~o\.W'Çommissões poderão r~querer a 
aud1encüí ' llosl Mn'h~tr'og '(!e· Estado, sobre determmado as-
sumnto. 

1 
. . 

~ nrl'l~ :;t: ~ tr •q ;p ·;· i • ~t ·, ; ·,·:,r •d-J: ! J: · r~-
i:·!· ,AJ:tb,70.,·.,será, ·PCi!.'m;\tti4e, 1 a1 .q~aJQ,uer Deputado, assistir 

ás• ·mlu'n i ões 1 das , Gomm isil,Ões, , ~' a]J i ,çl isautir, apresentar expo
siç:(;es-:es~ri.pta.sr,e~ sugg!Jrir. :em~n~a~.i: .. ,·1• ·I .rr i 

Paragrapho unico. As ~o'Sle'!}-e~l e:scri{lltas, assim como 
o resumo das oraes, se os autores redigirem os extractos, po-
derão ser publíc-adas. 'f (\i.:Yr.·\'"· 

Art. 71 .. Quando um mc~bro de Commissão retiver em 
seu phde~.1 \ápl5~ te'êrama~ã&~ e'Sei:'i'l>tà. do' ['(eu 11Pir~i~1mto} 1 pa
peis á mesma pertencentes, será o faclo communicado á 
Mé:S'á. !f'' .:.O:! ; tr·d·• •li ... :r•1!•d• •!':..!( :[ ~.,t,;...:;i ! r!ri T q:, ;..} ;r\ ~., , 

" '·i 1.éi·;8'P:~hst~ei1t~·~(ía~d~wil~" !ata ':[-··en·,;, .. ·,.ess ·.·~~fu·~" 
bro de Commi?são no .~enti'du ·aJ'a·Hen~fri?\í.'le~à:ma~[<{ ' 11'~· · 
Xandb-1lfC 1 trilr:i 'isSO 'l:tire1fcf'pi"áib : · ·~ ' I~ . ,ll:Ú li .; o! •'Í l :'!~I:'I J ! 1 ~ 

- !• · .. ; , . •t !: :-;--:1: ! ~!!1 ' •·' 'i'• ! i i i ,~;rr : } •d, . JI ,,• d•P ·•·: q~•J'I'./ 1 1 ~, 'j · ll.:• 1l l];: 

.i··, ' ;§, r2.9J:s~.,·~f'~II~to. ,~se,,;~;>p.,.az.o, ':não [ P.,auv.er~ s~aü~at~enç\íôp I 
o .appello, o Presidente da Cam.<nm.id~r~;Ji,~b~t~W.!>;,riq,;Qom-< 
m,\r,sa? . ..'~fl,,IÇ+9m}}fo . ,H/,l9so:J.:,:·•r.; •. . ,.:. r " •rl ·nr::,i. l . -;-_-;- .. I! I . . 

Art. 7- .. ··~ .,(:Qllllt\l.SS\ICT G:~a.l,. ·,JI!.Jili 1 s~r,á:_ pr.eslQfl:lai: P.Ell<t ~ 
M_B,S.<l:·~,:~R~Cpp~~r4: :lr~ .,~CfP,;JU?,o q~~.r;W~/~.pe~ ,.,~~~p~,y~~I'!J'1:·~pph-
cª~~~.~~ aJ: : . ~!TI~~âr,i ~J·d. i;.. ···"! - ' •·. i, ·,d, ·;· , d-P ·~ f~ i~-·,·jj; . • ·:i· _,:. :t:·:-' l l:.:tlt 

..... J!laj)agntplpn . ulllico ~.,,Jl'<J~1 . 80fl'lll,1Íssi1eo .·Ger?al i:ttenlmnw ,; <&. ·: 
qucrimento de cnccrramcnlo de rli scussão será pe.rmi~ti.do-,. 1 
mas nl'nhum Dcpulado. poder<i falar· mais de duas vp.::~ps c 
pt.:ir· ·m~i~· 'i.H! '11m li norá' ctitlii 'vd' ~obr{''ó' 'Tt'l;;sh!n "âssumr: to. 

:- • •'1,[11, :.;: t ]'~ f) illdí! ill.:.-·~!:,... t:· r •,,. ••1: tJ ,ft:..pltJ ~11;1 1 1 • •: tl'l t ll .:.: ·•~l 111: 

Art. 73. Nliq ·.son® :admiL~idos,·ás, reuniiies~:das.·Owmnü;~,, 
sõcs senão os membrQs da ,Çamap P- os funccinnarios ~esta · 
ei:ll''schll~O 1C1'fetl:-('•io 'dtJ.çiti(Jtlas',l:;: '· .' · · ' ''."'"' ' "''" 1"· ' :: :' : I 

! l '•l ~: ... ·,·i• l :: J:·;·:~i l ~; .--;:. •: : 1:i· ··: :.._.,, ,-; .._ r:!i l t~ · J, 1 -·-1:!• ~-- ,~ rr-,[, J :.-• 1 ·: ' : ~-· • 

_ ·:· · ~ .. -~ >::!• ., i·• ·· .:~ ···; · -~~· j·:· 1\···· :·:" _ .... ·t ·: .. l ·; :.- .,·: .r+·· ··, ; '( ~-.tiJ; t:í· , 
~·•-,·h~~~~·q ~ ! ;.- td • q :._ ; . t.~ ;..--; · · : -· . ,~ : . - ··~~·•i• r;! !,;' l ~;r1 .·• . ~ ··h ;; !• i ;-.!:·.ti ! ·· 

. ': '1 J 11'·~· r'! 'i 
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SECÇÃO IV 

Da audiencia das Commissões 

Art. 7 4. A distribuição de papeis ás Commissões será 
f~ita pelo 1o Secretario dentro de 48 hora-s do reccbimen t.o 
dos mesmos. 

§ 1.o A remessa -desses papeis- ao Presidente da cada 
Commissão será feita por intermedio da Secretaria da Ca
mara, no mesmo dia da distribuição . 

§ 2.o Os pareceres ~ papeis enviados pelas C_ommissõ~s 
á Mesa, serã(\ encaminhados ao 10 Secretar10, por mtermed1o 
da mesma Secretaria . 

Art. 75. Quando fór distribuída qualquer proposi
ção a mais de nma Commissão, cada qual dará o seu pa
recer separadamente . 

§ 1.0 Quando a Mesá enviar quaesquer papeis a uma 
Commissão, e esta pretender que outra· se r.1anifeste so
bre a materia, ou com ella se reuna para deliberar a res
peito, o seu Presidente enviará á Mesa requerimento es
cripto e dará conhecimento do despacho aos demlris mem
bros. 

§ 2.0 Sempre que fôr deferido um requerimento de 
reunião conjuncta de duas ou mais Commissões, o i 0 S~
cretario dará conhecimento do despacho aos respectivos Pre
sidentes. 

§ 3.0 Quando um Deputado pretender que uma Com
missão se manifeste sobre determinada. materia, rBquerm·á 
isso por escripto, sendo o requerimento submettido á vo
t.acão da Camara. independentemente de discussão, presente 
a maioria absoluta dos Deputados . 

SECÇ.X.O V 

Dos presidentes das Commissões e seus substitutos 

Art. 76. As Commissões, logo depois de eleitas, ou no
meadas, reunir-se-ão em uma das salas da Camara para 
eleger presidente e vice-presidente. 

Paragrapho uni co. Se se não r~alizar a eleição do pre
sidente e do vice-presidente de qualquer Commissão, den
tro de tres dias, o mais idoso do·s seus membros assumirá 
a presidencia, até essa eleicão. 

Art. 77. Quando o presidente faltar ás r euniões da 
Commissão será substituído pelo vice-presidente. 

Paragrapho un1co. Quando se verificar a ausencia, 5i
multanea, do presidente e do vice-presidente de uma Com
missão, caberá a presidencía ao mais idoso dos membro:. 
presentes. 

Art. 78. A presidencia de Commissões r eunidas caberá 
ao P.residente mais idoso, que será substituído pelos outrns 
presidentes, na ordem decrescente da idade. 

Paragrapho unico. Na hypothesc de ausencia de todos 
os presidentes das Commissões reunidas, caberá a presiden
ei~ ao~ vice-presidentes, na ordem decrescente das respP.
ctrvas Jdades, e, na falta des tes, ao mais idoso dos membros 
pr~sentes . 
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Art. 79. Ao presidente de Commissão compete: 

a) determinar, logo que fôr eleito, o dia, ou dias da~ 
reuniões ordinaria:s da Commissã.o, fazendo-o publicar pelll 
Diario do Poder Leuislativo .e communicar á Mesa; 

b) convocar e:c-officio, ou a requerimento dos mem
bros da Commissão, reuniões extraordinarias; 

c ) presidir a todas as reuniões da Commissão e nellas 
manter a ordem e a solennidade neces-sar ias; 

d) fazer ler a acta da reunião anterior, submettel-a a 
discussão e votacão: 

e) dar conhecimento á Commissão de toda a materia 
recebida; 

f) designar relatores e distribuir-lhes a materia sobre 
que devam emittir parecer; 

a) conceder a palavra aos membros da Comrnissão, ou 
aos Deputados que a solicitarem; 

h ) advertir o orador que se exaltar no decorrer dos de
bates, ou faltar á consideração aos seus pares, ou aos re
presentantes do poder publico; 

i ) interromper o orador que estiver falando sobre ~' 
vencido, ou fóra da questão em debate; 

j) submetter a votos as questões sujeitas á Commissão 
e proclamar o resultado da votação; 

k) conceder vista dos pareceres ou documentos, :103 
membros da Commissão que a solicitarem, nos termos do 
Regimento; 

l) assignar os pareceres e convidar os demais membros 
da Co.mmissão a fazel-o; 

m ) enviar á Mesa toda a materia destinada á leitura 
nm sessão e á publicidade na acta impressa dos trabalhos 
da Camara; 

n) promover a publicação das actas da Commissão nc 
Diario do Poder Legislativo; 

o) ser o orgão de communicação da Commissão com a 
Mesa; 

p) solicitar do Presidente da Camara substitutos par:1 
os membr os da Commissão, ausentes ou impedidos oe 
comparecer; 

q) r esolver, de nccórdo com o Regímento, todas as ques
tões de ordem suscitadas na Commissão sobre os seus tra
balhos. 

Art. 80. Ao presidente da Commissão de Orçamento 
incumbe, ainda: 

a) urna vez votado o orçamento em 2a discussão, fn
?.er um relaf.orio sobre a sit.uacão financeira e economica 
do Paiz, aconselhando as medid as legislativas necessarias; 

b ) apreciar de conjnncto, nesse relatorio, o or~mento, 
mostrando as riivergcncias entrP.. o do anno que correr, 
a nropost.a do Governo, e as medtdas tomadas pela Camara 
até essa data, quanto á ordem financeira e economica; 

c) fazer identico r elatorio de apreciação geral do t:ra
balbo orçament.ario, auando todos os orçamentos estiver em 
votados em 3a discussão; 

d) propor. nesses rclatorios, as medidas legislativas ne 
ordem ~reral que julgar neccssarias. formulando os pro.ie
ctos de lei que reputar indispensaveis para a bõa ordem das 
finan~as publicas. 
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§ 1.0 Estes reln.torios serão publicados na acta e em 
avulsos, e distribuídos pelos Deputados. 

§ z.o Os projectos de lei propostos pelo presidente da 
Commissão de Orçamento, como conclusões de seus relato
rios, terão uma unica discussão, correspondente á terceira, 
depois de ouvida, conjuncta ou separadamente, á Commis
são de Finanças. 

§ s.o O Presidente da Commissão de Orçamento poderá. 
delegar as funcções de r~lator geral a um dos membros da 
Commissão, de sua livre escolha. 

Art. 81. As proposições e papeis que forem remeW
dos pelas Commissões ao archivo da. Camara só poderão ser 
desarcbivados por ordem da Mesa, ou do presidente da 
respectiva Commissão, a requerimento de qualquer Depu
tado. 

SECÇÃO VI 

Das actas das Commissóes 

Art. 82. · Das reuniõe3 das Commissões lavrar-se-ão 
actas, com o summario do que durante ellas houver cc
corrido. 

§ :1.0 As actas das reuniões não secretas serão dadas á 
publicidade no Dia1•io do Pode1' Legislativo. 

§ 2.o Dessas actas constarão: 

a) a hora e o local em que se houver dado a reuniã~; 
b) os nomes dos membros da Commissão que compa

receram e os dos que não compareceram com causa justi
ficada, ou sem ella; 

c) a. distribuição das materias, por assumptos e rela
tores; 

d) DS pareceres lidos, em ·summario; 
e) referencias succintas aos relatorios lidos e aos de

bates. 
§ 3.0 Quando, pela importancia da materia em estudo, 

convier o registro tachygraphico dos debates, o Presidente 
requererá ao da Camara as providencias necessarias. 

§ qp Lida e approvada, no inicio de cada reunião, a 
acta da anterior, será assignada pelo presidente da Com
missão. 

·->'1 ~ ·'5:0 As Commissões serão secretariadas, em suas re
uii1~~M.'.r1)\\::l~l:jca~, .. n?r funccionarios da Secr€taria da Ca-
mara:;·' '····. ~ '' •<r - '· ' · · .. 

n)l\f''~Ió''' 1..l ' ' ' .,; .. , ,•,.[ .. ·: · · .,, 
·.,.,.r>:;:?,· ··?t?~ ~;~,qr,~t~r:i,Os, ,'àaA; Q.~1Jl!11issões compete, além da 

f~~~W~~~q ~~~, a.c~~~''' ,l: ~~A-!J,,~ca_q, cf.,o ,t?f.Pt?collo dos tra.ba
, ~Hf·fi-Mí~.me:tt p,.,,.R~,~~D(.?11!·, .. ,, i: , ,j r:J::lt, , 

-~: '1,.(\.r,~h ~;?~. ,.,A.s , ;aqt;a.s :A~ ·lll;n:mi9e.s: t se cr~,ta~· ,serão :J:avradas 
P~- ,JMwbr(J, ,~Jl,;i.,, ,C.9.ml;O íssã o.. de~í~,di), , peJo;. Ji\Jrasidente. IJ,alla, ' 
servir de sec-retario.-· ;o~;:.- :.- p·_,_·- i i 1 ~.:r::~~ · · ;.. •ih , ~tt l ·r 

•<!' Pa~:Phd aáich<J: ::As· ractas·:'dg,!hreuniões se:etetas 'brna 
VeZ'• iappravadás l r á o ! :fhrii da;. 'reunião;! S'!W ão I 'as-s ignada:S';~ iaora~' ' 
das,!:• dartll:das té••l'tilir:icada8· •pelO' · •pr.cilidenté' :e·•:pelo' •secretario ,., 
e assim recolhidas ao archivo da Camara. .~,,.,;: . ir••! '·•::•n::/i· 
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SECÇÃO VII 

Dos impedimentos 

Ar L 84. Sempre que um membro de Commissão não 
puder comparecer ás suas reuniões, deverá disso dar co
nhecimento ao seu presidente. 

§ 1.0 O Presidente da Camara, ex of{icio, a requerimento 
to do presidente da Commissão respectiva, ou em conse
quencia á communicaç.ão de qualquer Deputado, designar:i 
substituto interino para o membro ausente, ou impedido 
de tomar parte nos tL·abalhos da. Commissão. 

§ z.o Logo que cessar o impedimento previsto nes te 
artigo, terminará a substituição respectiva. 

§ a.o Cessará a permanencia do substituto na Com
missão desde q1.:e o substituído cornpat·eca ás sessões da 
Camara. 

SECÇ:iO VIII 

Das vauas 

Art. 85. As vagas nas Com missões verificar-se-ão: 
a) com a extinccão ou perda do mandato legisla tivo; 
b) com a renuncia; 
c) com a opção; 
d) com a perda do logar. 
Art. 86. A renuncia de qualquer membro de Commis

são será acto acabado e definitivo. 
Art. 87. Nenhum Deputado poderá fazer parte de mais 

de uma Commissão permanente. 
Paragrapho unico. O membro de uma Com missão pct·

manente, que fôr eleito ou designado para outra e não 
optar por uma dellas dentro de 48 horas, considerar-se-á. 
como tendo pref1erido continuar naquella em que ~~ fi
gurava. 

Art. 88. Ao Deputado que deixar de comparecer ás 
reuniões da Commissão para que haja sido eleito ou desi
gnado, durante trinta sessões consecutivas da Camara, sem 
causa justíficada e opportunamente communicada, o Presi
dente da Camara, ea; officio, e a requerimento de qualquer 
Deputado, dará substituto definitivo. 

Art. 89. O Presidente da Camara preencherá, por no
meação, as vagas verificadas nas Commissões, dentro de 24 
horas . 

Paragrapho unico. Quando a vaga se verificar na Com
missão Executiva, o preenchimento í'ar-se-â · por eleicão,. 
·designada para a ordem do dia da sessão immediata, em pri
meiro logar. 

TITULOU 

Dos trabalhos da Oamara 

CAPITULO 1 

OAS SESSÕES 

Art. 90 . As sessões da camar.a dos Deputados. seri\o 
pl'oparatorias, o.rdinarias, e ~xtraordinaria~. . 
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§ t.o Preparalorias são as ·sessões que preced-em á inau
guração da Camara. dos DepuLados. 

§ 2.o Or.rlinar ias são as sessões quotidianas de qualquer 
sessão legislativa. · 

§ a,_o ExLraordinarias são as sessões realizadas em dia, 
ou hora, divers·QS dos prefixados para as sessões ordina.rias. 

ArL 91. As sessões preparn.torias reger-se-ão pelos ar
tigos e respecLivos paragraphos do LiLu!Q. I, cavitulo I, deste 
Regiment.o. 

Art.. 92. As sessões or{iinarias serão diurnas c reali
zar-se-ão todos os dias uteis, dueante a época regimental. 

§ f.O As sessões OT"dinari.as tcrã<O inicio ás 1/í lwras E:m 
ponto e dm·arão quatro horas effectivas, pelo relogio da 
t,;amara. 

§ 2.0 Quando figurarem em ordem do dia projecLos de 
leis periodicas ou de refor·ma constitucional, para discussão 
ou votação, as sessões durarão cinco horas. 

§ 3.0 Na hypothese de se rmcerrar a discttssão, ou a 
voLacão desses projectos de leis antes de aecorridas quatro 
horas de sessão, esta durará a punas o tempo ordinario. 

Art. 93. As sessões extraordi.narias serão diurnas cu 
nocturnas. 

§ 1.0 As sessões exLraordinarias serão convocadas, ex 
officio, pelo Presidente da Camara, ou após determinacão 
deste, a requerimento de qualquer Deputado . 

§ 2.0 O Presidente prefixará o dia, a hora, c :1 ordem do 
dia das sessões extraordinarias, dando-as a conhecer, pré
vía.m·ente, á Cama.ra, em sessão, ou pelo Diario do ,Poder 
Legislativo e, nesta hypothese, far-se-á communicacão tele
graphica aos Depuíad.os. 

§ 3.0 A duração das ..sessões extraordinarias será a mes
ma das ordiuarias, ainda que ult.rapasse a meia-noite. 

§ 4.o Embora funccionando com o Senado, em sessão 
conjuncta, poderá a Camara dos Deputados realizar, separa
damente, sessões extraordinarias, em horas differentes, p.ré
vi~ente annunciadas. 

Art. 94 . A.'S sessões ordinarias e as extraordinarias serão 
publicas, mas poderão ser secretas. 

Art. 95. :Existindo ma teria urgente para deliberacão 
e não havendo numero para a votação, o Presidente sus
penderá a sessão por tempo prefixado. 

Paragrapho uni co. O tempo de suspensão da sessão não 
se computará no prazo de sua duração. 

Art. 96. O prazo de duraoão das sessões será proro
ga.v-el, a r·equerimenrt.o de qualquer Deputado. 

§ 1.0 {) requ-erimento de pro.rogacão da sessão serã es
criplo, não terá apoiamento nem discussão, votar-se-á por 
maioria de ·v'Otos, presente a. maioria absoluta dos Depu
tado~. pelo processo symbolico, não admittirá encaminha
meut.o da vot~cão, e deverá prefixar a praZ•.l da proro;;acão. 

§ 2.0 O requerimento de prorosacão poderá ser apre
~e:ntacto á Mesa até o momento de annunoia.r o Presidente a 
ordem do dia seguinte. 

§ S..O .Se houver orador na tribuna, ao momento de fin
dar a ~essão, e houver sido requerida prorogação, o Presi
den~ mterromperá o orador para submetter a votos o re
querimento. 
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§ 11.0 A prorogução approvada não poderá ser restrin
gida, a m~nos que se encerre a discussão da. proposicão em 
debate. 

§ 5.o Antes de findat· uma prorogacão poder-se-á re-
querer outra, nas condic.õc~<J. anLcri·Ores. . 

§ ô.o Na prol'Ogação das sr.ssõcs, a Camara não dehbe
rar6 . .::olwe .1 matcría da ordem do di(l, á excepção dos prú
jectos .d·e leis pcriodicas e •le' reforma constitucional. 

Ar L.. 97. Para a manuLenci1o .rJa ordem, respeito e solen
niclade llús sessões, serã·O observ:~da" as seguintes re5ras: 

1.a. Durante as sessões os Deputados deverão permane-
c·e;r nas respectivas bancadas; · 

2.a. Nenhuma conversacão set·á permítlida no recinto 
em tom que difl'iculle a leitUt'a de actos ou documenws, a 
chamada, as dclíb&·acões da Mesa. e os debates. 

s.o. Falando de suas bancadas, os {)radm•es em caso al
gum p(}derão fazel-o de custas para a Mesa. 

SECÇÃO I 

Das sessões publicas 

ArL 93. A' hora <lo inicio da s·essão, os membros da 
::\fesa c os Deputados occuparã'O os seus lagares. 

§ i.o O Presidente verificará, pela lista de presenca, o 
numero dos Deputados presentes. 

§ 2.o Achando-se presente um d€-Cimo do numero total 
de Deputados, o Presidente declarará aberta a sessão. 

§ 3.0 P.or falta de numero o Presidente declarará que 
não póde haver sessão e designará a ordem do dia da ses
são seguinte. 

§ 4.0 Na hypothese do paragrapho anteri·or, o i 0 Se
cretario despachará o expediente 'inde!}endentemente d-e 
leitura, e. dar-lhe-á publicidade no Diario do Poder Legis
lativo. 

§ 5.o Se a sessão começar até quinze minutos depois 
da hora regimental, durará o tempo necessario para com
pletar seu prazo de trabalho effectivo. 

§ 6.0 Para registrar, na. lista de presença, os nomes dos 
Deputados que comparecel'em, a Mesa designará um fun
ccionario da Secretaria. 

Art. 99. Aberta a sessão, o 2.0 Secretario fará a lei
tura da acta .da an·tecedentc, que se considerará appr()vada, 
independentemente <i·e votação, se não houver . impugnação 
ou reclamação. 

§ 1.0 O Deputado só poderá falar sobre a acta para re
ctifical-a. 

§ 2.0 No caso de qualquer reclamacão, o 2° Secretario 
prestará os nec~ssarios -esclarecimentos e quando, apesar 
delles, a Ca.mara reconhecer a procedencia da rectificação, 
será essa consignada na· acta im.mediata. 

§ 3.0 N~mhum Deputado poderá falar sobre a acta mais 
de uma vez e por mais de dez minutos. 

§ 4.0 A discussão da acta .em hypothese alguma exce
derá á ho.ra do expediente, que é a primeira da sessão. 

Esgotada a hora d!!. exp.ediente será a aeta submettida, 
sem mais demora, á deliberacão da Camara. pelo vot<> dos 
Deputados presentes, 
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Arl. 100. Approvada a acta, o i 0 Secretario . f~rá á 
Ieitura dos (}fficios do Governr>, do Sena~o, ou dos JUizes e 
tribunaes, e dar-ihes-á conveniente destmo. 

§ 1.o O 10 Secretario, em se_?uida, d_ar:_:l co~ta, e~ sum
mario dos officios representaçoes, pet1çoes, memonaes, e 
mais pap8is enviados á Camara dando-lhe$ lambem o de
vido destino. 

§ 2.0 Se qualquer ,Deputado requerer, por e~cripto, a 
remessa a determinada Commissão de papeis despachados a 
outra pelo 1o Secl.'etario, ou quo lhes s·eja dado outi'o des
tin{}, será ·este requerimento opporlunamente submet..ticlo á 
deliberação da. maioria absoluta dos Deputados. 

§ 3 .. 0 Seguir-se-á a leitura, em summario, ainda pelo 
mesmo Secr·etario, dos. parecer-es de Commissões, dos proje
ctos indicações .e roquerimentos dos Deputados, que se 
acboa:rcm sobre a mesa, e que serão mandados publicar no 
DiaTio do Poder Legislat-ivo e imprimir ·em avulsos.. 

§ 4.o Os praj.(}ctos vindos do Senado e as emendas por 
.elle propostas ·a projcctos da Camara serão lidos pelo 1.0 Se
cretario e envia<l·os ,·ls Commissõe-s competentes. 

§ 5.0 Nilo .se gastará mais do que meia hora na leitura 
de todos os papeis do expediente. 

§ 6.o Se a discussão da acta esgotar a hora do expedien
te, ou se se esgotar a meia hom destinada á Y.eitura dos pa
peis, sem que estes hajam sido t•odos lidos, serão despacha
dos pelo 1° Secretario os que o não houverem sido e man-
dados publicar. · 

§ 7.0 Os Deputa-dos que quizerem fundamentar, verbal
mente, projectos ou indicações, só o poderão fazer na pri
meira hora da sessão. 

~ 8.0 Se algum Deputado julgar CO'll'V·enient-e a inclu
são na ordem do dia seguinte. de qualquer proposição, po
derá requerel-a ·ao Presidente. 

§ 9.0 A hora do expediente é improrogavel. 

Art. 10L Finda a primeira hor.a da sessão, tratar
se-á da materia. destinada á ordem do dia. 

§ 1.0 O 1.0 Secretario lerá o que se houver de votar, ou 
de discutir, no caso de não se achar impresso. 

§ 2.0 Presente a maioria absoluta dos Deputados, dar
&e-á inicio ás votações. 

§ 3.0 As votações 'Obedecerão â seguinte ordem: pro
j.ectos a serem considerados objecto' de deliberação; reda
cções finaes; .materias constant-es <ia <Jl:"dem do dia; reque
rimentos es.crtptos que de.pendam de discussão e de votação. 

§ 4.0 Não havendo numero para votação, o Presidente 
annuncia.rá o debate da materia -em discussã<>. 

~ 5.0 Log~ _que houver maioria legal para deliberar, o 
Presrdente sohmtarâ .ao Deputado, que estiver na tribuna 
interrompa, o seu discurso para se proceder ás votações.' 

§ 6.0 Durante todo o tempo destinado ás votações ne
nhum Deputado deverá reixar o recinto das sessões. 

§ 7.0 O acto de votar nunca será interrompido salvo 
a<l terminar a hora destinada á votacão. ' 

§ 8.0 Neste ultimo caso, --a votacão ficará adiada n;1 
parte em que se achar, para a sessão seguinte. ' 

§ 9.0 Qunado no decorrer da votacão se verificar a 
falta de numero, mencionar-se-ão na acta impressa os no
mes dos que $.e houverem retirado com causa participada, 
ou .sem ella. 
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§ 10. A falta de numero para as votaçÕes não ·prejudi
cará .a discussão da materia a isto destinada na ordem do 
dia. 

Art. 102. 'rerminadas as votacões, o Presidente arinun
cíará o debate da materia em discussão. 

§ L0 Se nenhum Deputado . se houver inscripto, ou 
solicitado a pa.Javra, sobre a materia em debate, o Presi
dente declarará encerrada a discussão . 
. · § 2.0 Havendo núi:nero para votaCão, a ella será sub
mettida a materia .cuja discussão fôr encerrada. 

. § 3..0 Encerrada a discussão de uma materia, se não 
houver. numero para a stia immediata votação, deverá fi:.. 
j;ur.ar para isso na ordem do dia seguinte. • .• . 

Art. 103. A ordem estabelecida nos artigos antecedentes 
só poderá ser alterada, ou interrompida: 

i 0 , para a posse de Deputado; 
2°, em éaso de preferencia; 
ao, por adiamento; 
40, em caso éie · urgencia. 
Art. 104. Finda a hora da sessão, o Presidente, depois 

de · axeminar as proposições a serem consideradas pela Ca~ 
mara, orgal}izat_á a ordem do dia da sessão seguinte, annun
ciando-a antes de levantar a sessão. 

§ f.C~ Não havendo materia a ser designada para a. 
ordem do dia, o Presidente destinai-a-á a trabalhos de 
Commissões. . 

§ 2.0 Se a ordem do dia fôr dividida em duas partes, 
b tempo destinado á primeira não poderá ser e:rccedida por 
espaço de mais de um quarto de hora. 

§ 3.0 Para declarar finda a sessão o Presidente usará 
da formula: Levanta-se a sessão. 

Art. :1.05. A Mesa, cada anno, dará conhecimento á. C!l.
mat•a, em sua ultima sessão, da synopse dos trabalhos rea
lizados durante a sessão legislativa. 

SE(JÇJ:O li 

Das sessões .~ecretas 

Art. 106. A Camara poderá realizar sessões. secretas, 
se fôr assim resolvido; a requerimento escripto de qual
quer Deputado; com â indica cão precisa do seu objecto . 

§ 1.0 Esse requerimento será submettido á deliberação 
secreto. dos Presidente das Cbmriüssões permanentes. 

§ 2.0 Reunida a maioria dos Presidentes das Corrimis
sões permanentes, dar-lhes-á o Presidente, conheCimento do 
requerimento. · 

§ 3;0 A essa reunião serão admittidos os autores do 
requerimento, que· poderãó fundamental-o verbalmente . . 

§ 4.0 Deferido o requerimento, o Presidente da Oamara 
convocará a sessão secreta para dentro de 24 horas. 

§ 5.0 Indeferido o requ~rimento, será. permittida sua 
renóvacão perante a Camara, em sessão publica. 

§ 6.0 As sess<:ies secretas requeridas, por mais de 40 
Deput,ado,s, ou por. al~uma Commissão, .para tratar d~ ma.
teria· submettida ao seu exame; ou de sua competenc1a, se
rão convocadas independentemente de consulta aos Presi
dentes d.as Commissões ,permanentes. 

C. O. - VOLUME II 1.8 
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. ·Art. 107. Deliberada a sesaão . secreta, · o Presidentl3 
fará sair da sala das sessões, das tribunas, das galerias, e 
das respectivas dependencins todas as pessõas estranhas. 
inclusive os encarregados dos serviços de debates e stenogr.a
-phia, ·e todos os demais empregados da Casa. 
. § 1.0 Se a sessão secreta houver de se seguir a sessão 
publica, esta será. suspensa para serem tomadas as pro-
videncias deste· artigo . · · ; . . 
. § 2.0 Reunida a Camo.rn om sessão secreta, deliberar~ 

se-á o assumpto que molívou n convocação deve ser tra
.ta<io secreta, ou publicamente, não podendo tal debate ex
·ceder á primeira hora, nem cada orador que nelle tomar 
·parte fafar ma'is de umn vnt. nem por mais de dez minutos. 

§ 3.0 Antes de se encerrar uma sessão secreta, a Ca
mara resolverá se deverão ficllr secretos, .ou constar da acta 
publica, seu objecto. c rCflllltnrJo, . . 

§ 4.o Resolverá ip;unlmi!IÜf.l n Camara, por simples 
votação e sem discussão, !\11 os nomes de requerentes da 
sessão secreta deverão, ou nllo, ser dados á. publicidade 
offlcial. . . 

§ 5.C! Será permitlido noK Deputados, que houverem 
tomado par-te nos dcbal<'s, rodu:r.il~o a. escripto, p.ara serem 
~rchivados com a acla e o~ documentos referentes ã sessão . 

CAPITULO 1! 

DA PRY.FRI\ENCIA 

Art. 108. Denomina-se preforencia a primazia na 
:discussão, ou . na votação, de umn proposição sobre outra 
ou outras. 

Art. 109. As proposições Lcrüo preferencia, para dis-
cussão e votação, na seguinte ordem: 

a) prorogacão da sesstlo legislativa ; 
b) declaracão de gucrrn; 
c) tratado de par.; 
d) revisão ou emenda constitucional; 
e) adiamento da sessão legislativa; 
f) sobre materia considerada urgente; 
g) relativa ás leis orçamcntarias; 
h) relativas á fi:xaçiio de forcas de mar e de terra. 

. . § 1.0 As proposições de discussão encerrada em ses
sões . anteriores terão prefet·encin na votação. 

§ 2.0 As emendas supprcssivns terão preferencia, na 
votação, sobre as demais, c da mesma fórma as substitu
.tivas sobre a proposição a quo se referirem, bem como sobre 
as addiLivas e as modificativas. 

· § 3.0 As emendas das Commissões terão p~eferencia, na 
ordem do paragra.pho cnlcrior, sobre as .dos Deputados. 

§. 4.0 Os requerimentos de adiamento de discussão, ou 
.d!! votação, serão votados de preferencia aos assumptos a 
que se reportarem. 
. § 5.0 Quando occorrer o. apresentação de mais de Um 
requerimento verbal, c.u escripto. simultaneamente, a pre
ferencia · será regulada pela maior importancia da niaterüi 
a que· se referirem. 

§ 6.0 Quando oceorrer a apresentação de mais de um 
~equerimento dos sujeitos á dis~ussão, a preferencia será 
regulada pela ordem à e. apresentação. 
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§ 7.0 Na hypothese do paragrapho anterior-, se os re:
querimentos houverem sido apresentados simultaneamente 
e visarem o mesmo objectivo, a preferencia será rgulada 
pelo Presidente da Cnmara. 

§ 8.0 Quando os requerimentos apresentados na fórma 
do paragrapho precedente, forem identicos em seus fins, se
rão postos em discussão conjunctamente· e a adopcão de um 
prejudicará os d~mais. · 

.' Att. 110. A ordem regimental das preferencia . poderá 
ser alterada por delibuação da Camara. 

§ i .O Não será ·admittida preferencia de mataria em 
discussão sobre proposição em votação. 

§ 2.o O requerimento de preferencia para votação de 
qualquer artigo de uma proposição, ou de uma emenda, 
sobre determinado artigo, deverá .ser fôrmulado ao se an-. 
:imnciar a votação deste. 

§ ·a.o Para a votação de uma emenda preferencialmente 
a outra, deverá o requerimento respectivo ser apresentado 
por occasião de ser esta annunciada . 
. · . § 4.0 Para preferencia de que resulte inversão, parcial 
ou total, da ordem do dia, será necessario requerimento 
escripto e assignado por cinco Deputados. 

§ 5.0 Independerão desse numero de assignaturas os 
requerimentos de preferencia subscriptos pelos Presidentes 
de Commissões, pelos relatores do projecto, ou por qualquer 
membro da Mesa. 

Art. 1 H. Quando os requerimentos de preferencia ex:~ 
cederem de cinco, o Presidente verificará, por consulta 
prévia, se a Camara admitte modificações. no· ordem do dia. 

§ 1.0 Admittidas modificações na. ordem da votação, os 
requerimentos serão considerados na ordem de . sua. apre
s.entacão. . . · . . . . 
· § 2.0 Recusando, porém, a Camara a.dmittir modifica
ções na ordem da votação, considerar-se-ão prejudicados 
todos os requerimentos de preferencia . apresentados. 
,. § 3.o Na hypothese do paragrapho anterior, o· Presi-: 
dente dará publicidade integral aos requerimentos na acta 
impressa dos trabalho~ da Camara. · · 

CAPITULO IU · · 

DA URGENCL~ 

Art. 112 . Urgencia é a dispensa de exigencias regi
mentaes, salvo a· de numero legal e parecer, mesmo verbal, 
da Commissão respectiva, para ser determinada proposil;ão 
immediatamente considerada até sua decisão final. 

§ -1.0 Considerar-se-á urgente · todo assumpto cujos 
effeitos dependam de deliberacão e execucão irnmediatas. 

§ 2.0 O projecto a cujo respeito fôr approvada a urgcn
cta poderá ser incluído em ordem do dia, independentemente 
âe dispensa de interstício. · · 

§ 3·.0 {)s requer imentos de urgencia poderão- ser apre-· 
sentados em qualquer occasião, devendo ser assignados por· 
cinco Deputados. ··.:.:. . . 

. § 4.o lndep.enderão desse numero de. assignaturas os. 
requerimentos de urgencia, subscriptos pelo Pr()sid.ente de 
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uma Commissão, . pelo r ela U:lr do proj eeto a que se referirem, 
ou por qilalqliêi.' membro da Mesa. 

§ s.o Não poderá ser concedida urg~neia para qualquer 
·proP,osicão, emquanto estiyer pendente outra proposiêão jà 
consideradà cómo tal, salvo ó disposto no artigo seguinLe. 
·· Art. Hâ. o Presidente interromperá_ o oradór ·que es~ 
tiver ria tribuna, .sempre que fôr solicitada urgenchi. pâra 
~e tratar de assumpt<l referente á segürança nàciónal, slibs
éripto, pelo tnen'os, por um quarto db mimero total dos 
Deputados. 

Art. H4. Submettido á con.Sid~raÇã·o da Cainai'1l, ô re
querimento de urgeneia será, !;em · discussão, immediatà:.o 
mente votado. . 

:Paragrapho unico. _ Se a Ca.mara approvar o reciuer~· 
fue.nto,· entrará a materia iinmedialamente em discussão, 
ficando prejudicada a ordem do dia até sua decisão. 

Art. u5. Quando íalt~u·em a.penas oito cúas _para. o 
encerramento dos trabalhos legislativos, serão considerados 
tuog·entes os projectos de creditos, solicitados pelo Governo: 

CAPITULO IV 

DO JNTBRSTlCIO 

Art. ii6. Denomina-se intersticio o .prazo decorrente 
~~t~e __ dois actos consecutivos referentes a um~ mes~a pro
posxçao. 

§ L0 Entre cada votação e a discussão seguinte. dé um 
mesmo projecto mediarão, pelo menos, quarenta e oiLo 
hôras. , . . 

§ 2.0 A Carriâi'à poderá diminuir esse interstício, a re~ 
guerimento .. -de- qualquer Deputado, nunca, porém, de inôdÓ 
qi.le se faça no mêsmo diá umá votação e a discussão sub· 
sequente, . _ 
• .§ 3:0 Não pôderãc ser dispensados de interstício . para: 
a discussão, após 'sua appi'ovacão, os projectos emendado.s, 
que serão enviados á:; Ccinimi'ssões para a redacção dt 
vencido. · · 

§ 4.0 Será de quarenta e oito horas o prazo destinado á 
redaccão para nova discussão. 

§ 5.0 Tendo em vista a extensão do projecto e o nu
mero das emendas, que .lhe dllvá.m ser incorporadas na re
dacção para a 3a. discussão, o Presidente poderá prorogar o 
12razo ~ssignado á.s .Commissões para essa redaccão. 
_·. ;-ArL H7. As proposições de discussão ~special têm 
interstici{)s especiaes, expressamente _determinados . 

. CAPITULO V 

DAS QUESTÕ~S Dli: ORDE~ 

·- Art. 118. Todãs' as duvidas sobre a interpretação des.;; 
~e Regimento, na sua pratica, constitu~rão · auest.õe5 de 
or;dem. -' .· .· .· 

§ f.0 Toda.s as questões de ordem, claramente for'.::. 
mulada.S, serão : r~solvidas dE!finitivamênte Pêlo · Presidente 
da camarn. . .. : 
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, .§ 2.0 Nenbum l)epu.ta((o ·Poderá exceder. o pr•azo.· da 
u.m Quarto de hora · ao ÍUI'Illulà~ wn~ ou; · s.im{l~es1nente. 
mais de uma questão de ordem. · ·· 
· · ~ 3.0 · ~o momento. das · deliher{l.ções, qua.lque.r ques
tão de ordem só poder~ ser: fo.rmujada, ~ ju!;~ifkada d~nt;ro. 
da ·prazo de de~ minutos, ciue c~be a c~ct\1. ~put,ado :para 
encaminhar a voLacão. . · ··· 

· § 4.0 Em se trata:p.da de· delib.eraçõ,es ~bra as leis oe
riodicas, será de cinco minutos o praz.o par~ o ~::ncarnin~a.~· 
mp.nbo ·da votacão. dentro· do, qual poderá. s.e.r formulada e 
justificada qualquer questão de ordem. · · · · · 

§ 5.0 Em qualquer pbase da sesa.ão poderá, q~alquer 
Deputado falar 1'pela ordem"', para reclama.:r a observancia 
de. disposição expressa do. E\eg~wento, excepto. no momento 
das. votações, em que só ieriio esse direito. o relator e dois 
Deputados. no maximo, durante cinco a:ninu~os cada, um. 

Quando fàr discutida a redaccão fmal só poderão falar 
1~pela Ql'dem~·, al~ do. l'el~or d~ propo.siçãç-, 'cf:ois oradores, 
pela esp.aco de ~~ ~i:r;m~os ca.li.~ u~~ . · · · 
· § 6.o Sobre uma mesma questão de ordem cada Depu-

tado poderá falar sómente uma vez. · · · · 
. §. 7'.0 Nos t~rmos deste a,rtigo, a Presidente não de-

v.erá recl,lsar. a p;alavra "pela ord~m". · · · · . .. 
§ 8.0 Para regular, com exactidão, o ~empa que póde. 

gastar cada Deputado na discussão .das . questões de ordem 
e enéaminhamenfci · das -votaçÕes, haverá sobre a mesa · am-
pulhetas precisa.S: ·· · · · · · 

§ 9.0 Registrar-se-ão, em livro especial, Lod:ts as ques
tões de ordem resolvidas pela Mesa, or~n~~ndo-se. o res
pectivo. indice. 

CAPITULO VI 

DAS ACTAS 

Art. 119. De cada uma das sessões da Caniara la
vrar-se-á uma acta manuscripta, que deverá conter o nu
mero dos Deputados }lresentes, o dos auseiiti;;, e uma expo-
sição succinta dós trabalhos. ' · · 

§ :1..0 Depois de aprÓvada, a acta será assignada pelo 
Presidente, pelo 1° e pelo 2° Secretarias. 

§ 2.o Essa acta será lavrada, ainda que não haja sPs
são por falta. de. n~mero, neste .caso. mencíopando -se. nella 
os nolll.es dos l)eputados ··que compareceram. -~ · o expediente 
despachado. 

Art. i20. O Diario do Poder Legi8Lat~vo publicará, 
cada dia, a acta da sessão. anterior, com" todos OoS pormenores 
~os respectivos trabalhos. · 

Art. 121. Os projectos e emendas, os pareceres de 
Commissões, as indicações e os requerirne:Q.tos serão men
cionados na acta manuscripta, em summario, e transcriptos 
na do bio.rio ·do. Poder. L_eg~sültivo por exteD,so~ com ·a men
ção dos seus ,autores. · · · 
.. § 1.o Todos os di-scursos proferidos durante a !.essão 

serão publicados por extenso na acta impressa. 
§ z.o As informações, e. os .documentos . n5o (J[ficiaes, 

iidos ·pelo 1° Secretario. â ho.ra do. exPe~e.nle, em sum.., 
mario, serão sóro,ente indicados na acta. i.:npressa, com 
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I{ declaração do: objecto a que Se referirem, sahiO se fOr a 
sua· publicação integral reqnerida á . Mesa -e . por ·ena de:~ 
ferida. . · · ·. · . . ' .. 
· ·.: § 3~0 :As -informações .:enviadas á , Camara pelo P.oder 
Executivo, a -requerimento · de qualquer Deput.ado. serão 
pub1icadas integralmente, na -aeta impressa, ·antes de . en
tregues . a quem as ~olicit()u. 

§ 4.0 A's informações .officiaes de caracter . reservado 
não ·se dará publicidade. · · .. . · . 
· s· 5.0. ·Na-acta mariuseripta, ou na do Diario. do Poder Le-· 

gislativo, não será inserido . nenhum documento sP.m · ex~. 
pressa permissão da Camar-a, ou da Mesa, por despacho do 
f o ·Secretario,. nos casos . previstos pele> Regimento. 

§ '6.0 será licito a qualquer Deputado íazar inserir, na 
acta· ·impressa, · as razões escriptas do seu voto, vencedor 
ou -vencido; redigido em termos. concisos e sem allusões 
pessoaes de qualquer natureza. 

Art. · i22. Os· funccionarios· ·da Sec'retari'a cmcarregadoS 
do servico das aetas assistirão: a todas . as sessões publieas; 
desempenhando os .. encargos que lhes forem commetlidos 
pela MeSa. · · .. . . .. . · · .. · · · ·. 

Art. f23 . . Ás actas ·impressas serão organizadas; por 
ordem chronolog_ica, em Annaea; afiin de serem (iistribui-
das aos De'putaoos. · ·· · 
: Par3.8rapho unico. As aetas inanuscript.as · serão Em
cadernada.S, por séssão legislatiw, e re-colhidas ao archivo da 
Camara.. . · 

.Art: f24, As ·aetas ·àas sessoes secretas serão redigi..: 
das pelo 2<> secretario, approvadas pela Camara antes de. 
levantada a sessão, assigoadas pela· Mesa, fechadas em envo
lucros lacrados e rubricados pelo i 0 e pelo 2° Secretaries, 
com a data da sessão, e recolhidas : ao archivo da. Ca.mara. 

Art. 125. A acta manuscripta da ultim:J. sessão, or
dinaria ou ext.raordinaria, será redigida de modc. a · ser 
submett'ida á discussão e aprovada, o que se fará com 
qualquer numero, antes de se levantar a ses.são. 

CAPITULO Vil 

_DA POLICIA 

Art~ ·. :i26.' ·O . policiamnoo do edifício da Camara, e de. 
suas dependenciàs compete, privativamente, á Commissão: 
Executiva, sob a direcção d9 Presidente, sem int.érvenção de· 
qualquer outro poder. · · . · . 

·Paragrapho ~nico·. Este · p~liciament.o poderá ser feito 
por forca publica e agentes da ·policia commum, requi
sitados ao Govert~o pela Mesa e postos á inteira e exclusiva 
disposiçã<J desta. · 
. Art. 127: Será permittido a qualquer pessoa, decente-

mente vestida, assistir das galerias ás sessões, desde que 
esteja _desar.mada. e guar~e o maior silencio, sem dar qual
quer s1gnal- de applauso, ou de reprovação, ·ao que se pas-
sar na Camara:. · 
: · :§ ·f.• 'Haver.á tribunas reservad\!.s para senhoras, se.,. 

nadares,· ex-Deputados e ex-Senadores, membros do corpo 
diploma ti co, funccionarios, e tambem para os representantes · 
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ào's jornaes diarios e· das . agencias telegrapP,ÍcaS '·previamente 
autorizados pela Mesa para o·. exercício de ·sua profissão 
JuntO á Camara·. . . · · ·. · · . . . . 
· · §· · 2." · NQ · recinto da Camara e suas dependencias, du":' 
rante as sessões, só serão admittidos os Deputados da pro .. 
pria leg_islatura, os· funccionarios · da Secretaria .em: ser
yico· exclusivo rta sessão, e os representantes da imprensa; 
devidamente autorizados,. na respectiva bancada. · 

§ ·3." Os espectadores que perturbarem . a sessão serão 
compellidos a sair, immediatamente, do edifício da Camara. 

Art. 128~ Quando, por -simples advertencia.'· na fórma. 
deste Regimento, não fôr ·possível ao Presidente manter a 
ordeii), · poderá sutpender, ou levantar a sessão . 

Paragrapho unicó. Se algum Deputado commetter, 
dentro do · edificio da · Camara, qualquer excesso, que deva 
ter repressão, a .Coxrimi~são · Executiva conhecerá do facto, 
expàndo::.o ·a Camara, que deliberará a respeito em ses.;;ão 
sécreta~ ·. · · · ·· ' ·. ·. · · · 
.. :. ·· ~.\rt. 129. ·Quando n1> -~dirfcio ·da Ó~mara · s~ corn~ntter 
l,llgum-· del.icto, . realizar~se-á a prisão do · criminoso, · abrin
d.o-.se inquer:ito sob a direccão de um dos. membros· da· Com.; 
missão ~eQutiva :designado pelo Presidente . · 

·§ 1.0 Serão obs'etYados· ~o · processo .. as· leis·· e·· ·r_eg~~~~ 
mentos policiaes elo·· Dis.tricto Federal, ··no que lhe tol'em 
applieaveis. · · · · · . · · . · .·. . 

§ 2.0 -Servirá de ·escrivão, nesse processo, o funccwriarjo 
da Secretaria que fOr para isso designado pelo Presidente.: 
_ . § . ·3.0 ·O. inquerito, .que terá rapido ·an_damen,to,· será 
enviado com o deliu<:tu~nte á autoridade judiciaria.. · 

. · -CAPITULO VIII · 

_Da· eleição .de interventor 

Àrt. 130 ... Quando a Garoara resolver eleger o interven-· 
tor, ·nas termos do art. 12, § 1°, da Constittuicão, o proc~sso 
a seguir será o mesmo .adaptado para a eleição dos n.Jembros 
da Mesa. . · 

TITULO III 

Da etahoração legislativa 

·CAPITULO I 
. . 

Do processo de reforma constitucional 

Art. i3L Recebida pela Mesa da Camara dos Depu
tados a propost:~. de revisão, ou emenda da· Constituição d:~. 
Republica, será lida á hora do expediente, mandada pu
blicar · no orgão official da Çamara e em avulsos, que serã_o 
distribuídos por todos os Deputados, ficando sobre a mesa 
durante o prazo d<J dez dias uteis para receber emendas de 
primeira discussão. 

§ i.0 Dentro daa 48 horas seguintes á leitura official 
da proposta de revisão; ou emenda da Constituição,· ~erá· 
eleita uma commissão especial, de cinco membros, no caso 
de emenda, e de cnze, no caso de revisão, á qual a Mes~ da. 
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~l't~ e?-~~z:á a ~r.ollo~~ ~ ~ ~men~a ~e houvere1tl 
~1do recellldas, :1. medida <IUe o for.em s~dq. . · 
·· · · · § 2.0 A.S' vagas ·na· eoínmissão' serão ·· prehenchidas por 
~leição., qu~ &e reaHzará dentr.o de 4~ hQras: ·contadas· da suá 
ye.fifi~I\CâA; . . . . :" . . . . .. - . ' . . . . . . 

Art. i32. A' Commissão Especial de revisão constiLu-. 
oionál iricuinbe, · dentro do pr.azd de dez dias, à. contar da 
data em que ·a receber da Mesa da Caman, apresentar pa
.rêoer sobre· a prop~.,sta e sobr.e as. emendas, opinando sobt•e 
as mesmas e não podendo ot:terecer. · novas emendas. As 
emenda$ ni;.o serão admittidas qu~ndo uão forem su.l:lsc:r;:ipta:5 
por.- doi~ qtiint~s da nri.trierQ ·total ao~ D,eputado~. · ·. .. . . . . . . ~ . - . . . . . . . . -- . .. . . 

§ 1.° Findo esse prazo, com parecer ou sem elle, irllo 
proposta, emençlas e pareçer, se bouvav. á i:rpllressãa e en
trarão canjunctâ~ánte en:i. ordem da 'dia . .(8 b'oras depois de 
distribuidas em. awJsQs aos DJputadC1S: -' . . . . . '. 
· § 2~" A s'essão, éin cúja ·· ordéln do dia fi.ltur~r a rua
teria,' durara Ci:i:u:o' horas, prorógaveis por tempo que a Ga_-: 
mara resolver, podendo votar proposta ou emendas ·mesmo 
nas prorogações ; . . . .. . . 

· I 3.! A ·discussão da proposta, emendas e parecer será 
feita · englobadamente, procedendo-se porém á votaÇçao das 
emendas destacadamente e a seguir á· da propost:l, · . . 
... · · f · 4.~ Acc!lita ~ revisão, por. D,l.~ioria d~ votos, · será a. 
proposta. enviada ·.ao· SenadD, s~V.Q-® tivar tido or.~gem ncll~. 
êaso em qU:e será logo· .proviélenciadà a elabor~ção e PU-:-. 
blicacão immedia,ta do proje.cto na fórmA que tiver sido 
~~~~~~ ~eter_n;l;inàdà. · .· · · .· · · 

Art. :133 . Na primeira sessão ·legislativa· da· legfsla
tura seguinte será o projecto de revisãô . constitUCional su
jeito aos mesmos tramites do art. :130 e seus paragraphos. 

§ 1. • A' Commissã·o Especial incumbe, dentro de trinta 
dias, a contar da data em que. os rec.eber da Mesa da · Ca
mara, apresentar parecer sobre o projecto e emendas, opi
nando sobre os reesm<ls e podendo offerecer novas emendas 
ou substituti·vos. · · 
. § 2.• Findo. esse prazo, com. parecer. ou sem elle, irão. 
p_roj~cto, emendas e parecer, se ho.uver, á impressão e eu
trarão conjunctatr.P.nte em ordem do dia cinco dias depois 
de distribuídos em avulsos aos Deputados. 

§ 3.• O prJjecto sérá coíisidei'ado englobadamente na 
primeira e· na Lei·<:eira discussões, &endo que, a segunda dis
cussão, se fará por· artigos ·e, · sé estes contiverem mais de 
um numero ou let.tra, por estas, uma a .uma. 

§ 4.' Nas tres discussões ·cada .Deputado tem direito a 
falar durante duns horas, em uma ou mais veze.s. As ques
tões de ordêm só p"Oderão ser. propostas dentro desse mesmo 
prazo total. . 
_ § 5.• ·Ao r:.elator, au ao membro da commissão esp~cial 
que o substituir,. ~ licito replicar, a qualquer orador, nos 
prazos_ q1,1e caberp a cada Deputada. 
, § 6. • Todas as discussões poderão ser encerraqas me~ 
tJ,iante requerim(\utn assignado por um quat"w do numero 
total dos D.ep.utado&, e appr.úVado po~ pois tercos, pelo me
nos, dos presentes, desde que já. se tenham effectuado em. 
duas sessões . anteriores. . . . 

· § 7.0 ·o· ·intersticio, entre uma votacão e qualquer acto 
inicial ~a diséuss~o subse.quente do ·projecto de revisão da 
Constitu,icãó. será de 48 horas. 
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, , · -§- 8.0- Entre uma votacão e a discussão immed.iata, a 
.Qoxmnissão Especial poderá organizar o projecto, se fôr 
.necessario, de accordo com o vencido, distribuindo a mate
ria approvada, · fundindo-a e systematizando-a, comtanto 
g_ue _não se alterelt:l a redaccão e o texto dos dispositivos 
appróvados. - - · · 
_ _ § 9.0 Para receber emendas, ficará o projecto sobre a 
~esa durante ooz dias .uteis na primeira discussão, cinco 
na segunda, e tres na terceira; mas, não será acceita emen
da alguma que não esteja assignada pelo menos por um 
quarto do numero total dos Deputados . 

§ 10 .. As emendàs serão lidas no expediente da sessão 
immediata á terminaoão do prazo para seu recebimento - e 
enviadas á Commissão ·Especial.._ - _ . 
. § i i . Toda emenda deverá ser reiligida de fórma · a 
l.ier. inco_rporada ao projecto sem dependencia de nova re-
dac.ção. -- - · - -

···- § 12. A emenda suppressiva de dispositivos da Con
stituição proporá a eliminação integral - de um texto ou 
artigo~ - · 

· § 13. A emenda ·modificativa deverá conter a altera
Ção suggerida ao texto ou artigo, sob a forma de um substi
tutivo ao mesmo texto ou artigo. 

§ i4. As emendas substitutivas serãô as apresentadas 
em substituição a todas ou a qualquer das proposições an
teriormente appr<ivadas, e deverão conter as alteracões que 
suggerirem ao·s textos ou aos artigos da Constituição, ou da 
proposta, a QUe se referirem, isolada ou englobadamente. 

§ 15. A emenda additiva será um novo artigo. a ser 
incorporado. á proposta de revisão, contendo· materia"'não 
tratada. nos demais artigos ou textos. · 
· § 16. A M'esa da Camara dos Deputados só acceitará 

emenda - additiva, substitutiva, modificativa, ou suppres
siva - com a redaccão definitiva do texto, ·artigo, para
grapho, numero, letra, ou alínea a que se reportar. 

§ i 7. O parecer e as emendas de 2a discussão, nesta e 
na aa. approvados, soffrerão uma discussão especial, bem 
como o parecer e as emendas de sa. discussão, nesta appro
vados, pocl;ento então cadn. D~putado falar durante uma 
hora, em uma ou mais vezes. 

§ :18. A votação do projecto será sempre nominal e por 
artigos, podendo entretanto .ser feita por numeras ou le
tras. em que estes se dividirem, se assim o entender a Ca-: 
mara. 
, § 19. Para o encaminhamento de votação só será per
mittida a palavra uml'!- vez a cada Deputado, por um quarto 
&- hora improrogavel; na ia e na 3a. discussões, e uma ve~ 
por artigo, por cinco minutos, na 2a discussão. 
· § 20. Os artigos rejeitados não poderão ser renovados, 

sob mesma redacção, ou de forma diversa. 
_ · § 2:1. Approvado . o projecto em sa. discussão, será en-

viado ao Sen~do, independentementé de redaccão final. 
_ Art. 134. Ot~.ando o projecto tiver origem no Senado, 

ou quando o originaria da Camara. fõr emendado pelo Se
naçlo, applio.ar-se-:-Ihe-~ a a_igposto no artigo antecedente-
quanto couber. · · 

. :· Paragrapho unico. Se o projecto originaria do. Senado 
fô:e emendado pel;~~ Camara, será devolvido áquelle após a 
as. discussão e votacão, para os fins de direito. 
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lit. !35. O projecto de revis_ão _approvado no primei~Ó 
armo 'pela Camara e pelo Senado, será. posto em· diseussãa 
quinz~ dias . ~pois de inaugurada· a. Camat-a no a.nno se;;. 
guinte. . . · · · . . .. .· · ·· ··_· : 

~ 1.0 Nenhuma nova eme"nda poderã ser 'éntão. aeceita 
pela·Mesa. -- . ·- · - . - · :-.J. . · · - · . · ; .. ··· 

§ 2.0 Nas tres discussões, a que .é· de novo ·submettido 
o projecto, · só se podeJ;'á falar sobre. o que llouver sido· ado.:. 
ptado- e sómente .isto será vot3.!io. · · 

Art. 13.6. Adaptado definitivamente o projecto de re
visão da Constituição, a Mesa da Camara o promulgará e 
publicárá conjunctam:ente ·com a: Mesa ·oo Senado, na fórma 
do § 3° do art. 178 da mesma. Constituição. 

Art. 137: Toâos os· prazos e interstícios são improro
gaveis, mas podem: ·ser l'edUZidos, a requerimento de qual_; 
guer Deputado, _approvado pela Camara, inclusive os· que 
J.~. tiverem sido· iniciados. 

Art. 138. Em tudo quanto nã~ contrariarem estas dis
posições. especiaes, regularão· a discussão da ma teria ás dis
posiçõ_es do ;Regimento referentes aos projectos de leis or
dinarias. 

Art. 139. · A' discussão e votação- das propostas de 
emenda á Constituição se applicarão os artigos :133 a·. 138 
quanto couber, reduzido o prazo do art. :133, 10, a quitl,Ze 
dias, e applicando-se o disposto quanto á 2a. diseussão _á. 
:18 , e o disposto quanto á aa., á. 2a., excepto quanto ao prazo 
para apresentação das sub-emendas que será o . mesmo con
stante ·do §, 9° do art. :133. Verificada a a.pprovacão pre
vista no art. :178, § :1°, 3a. alinea, da Constituição, a pro
posta assim approyada será immediatarnente · encamfnhadá 
ao Senado e, se deste fôr originaria . e tiver tido ·jgual vo-
tação, será immediatamente promulgada. .. · 

CAPITULO II 

. DAS PROPOSIÇÕES 

Art. i40. Proposição é toda maf.eria sujeita á deli
beração da Camara.. 

§ :L0 As proposições poderão consistir em projectos de 
lei ou de resolução, emendas, indicações, requerimentos, o 
pareceres. 

§ 2.0 Só serão acceitas, pela Mesa, proposições sobr! 
assum!ltos da. competencia da. Camara e redigidas de accordo 
com este Regimento. · 

Arl i H. Toda. proposição devei'Iá ser redigida co~ 
clareza, em termos explicitas e· syntheticos. 

§ 1.0 A Mesa deixará de acceitar · qualquer proposição 
Que ·delegue a outro poder attribuições privativas do Le
gislativo. 

§ 2.0 Nenhuma pro~osi<.:ão poderá conter citac~o de l~i. 
lJU de artigo, sem que os transcreva por ex:tenso. 

§ 3.0 Todas as transcripções serão feitas antes, ou de
pois, da proposição e. nunca em seu texto, 

§ 4.0 A Mesa providenciará ·na sentido de adaptar a Se
r.retaria da Camara as proposicões vindas do Senado ás di<>-' 
posições dos dois paragraphos antecedentes. 
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~- - · ·f 5·.0 Não~ ·serão a·dmittidas, eni · qualquer· pro-posição, 
expre~spes. offensi~as a quem q"Q.er que seja. 

Art. 142. Nenhuma . propoSição será sUjeita â dis
cussão •. ou á votação, sem que sejlJ. interposto parecer sobre 
eltas, pelàs Comniissões da Câmara,· exceptO nos casos ex
pressamente pr.evistos neste Regimento. 

. Art ... 143, .Nenblima proposição, approvando contractos 
ou concessões, poderá ser acceita ·pela lfesa da Camara sem 
que transcreva, por extens:l, todo o contracto ou concessão~ 

SECO.l.O -I · 

Dos projectos 

.Art. f44. Projecto ·é toda proposição destinada á dis· 
cussão ·e votação da Camara, para o fim de obrigar geral-
mente.· · · · 

§ i.0 Projecto de lei· é a proposição que, approvada 
pelo Poder Legislativo, deve ser submet.tida á sancção do 
Presidente da Republica . · . 

§ 2.0 Projecto de decreto legislativo é a proposição 
que, approvada. pelo Poder . Legislativo,. independe de san
cção do Presidente d3. Republica. · 

. § 3.0 Projecto de resoluç~o é a proposição sobre as-
sumpto da economia interna da·· Camara. . 

Art. 145. Os projectos deverão ser assignados pelos 
seus autores e divididos em artigos numerados, concisos e 
claros, sendo precedidos sempre de ementa. eminciativa de 
~eu objecto. · · 

§: i.° Cada project.o deverá conter, simplesmente, a· 
P.nuncíação da vontade legislativa de acc:lrdo com a respectiva 
ementa. · 

§- 2.0 O autor do projecto poderá fundamental-o por 
escrípto, ou verbalmente. 

. § 3.0 Nenhum artigo ãe projecto poderá conter duas 
ou mais proposições, independentes entre si, de modo que 
se possa adaptar urna e rejeitar outra. · · 

§ .i.0 Sempre que um projecto não ~stiver devidaÍll.ente 
x:edigido, a Mesa restituil~o·á ao autor, para organizai-o de 
accordo com as determinações regimentaes. 
. § 5.0 Se os projectos enviados pelo Sen~do, ou pelo Pre
sidente da Republica., não contiverem ementa, o 1° Secretario 
providenciará para que lhes seja apposta. 

Art: 1.46. O projecto apresentado á Camara por qual
quer Deputado será lido á. hora do e:cpediente e, quando 
se passar á ordem do dia, será submettido n votos, para ser 
considerado, ou não, objecto de deliberação. 

§ 1.0 ~nsiderado objecto de deliberação, o project.o 
será despachado ás Commissões respectivas, por intermedi() 
da Secretaria da Camara, onde, primeiramente. dar-tbe-ão 
nma epigraphe synthet.ica, ·sendo remettido ao seu destino 
depois de numerado, registrado, e ex:trahida a cópia para 
a devida publicação. 

§ 2.0 Se o projecto não fôr considerado objecto de deli
beracão estará desde logo rejeitado. 

§ 3.0 · Independerão deste apoiamento preliminar, sendo 
desde logo considerados objectos de deliberação, os projectos. 
das Commissões, os do Senado, os da iniciativa do Poder 
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Executivo, e os que obtiverem· as · assignaturas. de iO Depu~ 
tados pelo menos. · 

- §- 4_o Não serã~:> admiUidos pela Mesa os projectos que 
co~trar~em cHs:positivos da, Constituicão. · · 

Arl. 1-i7. Todos os projeclos entrarão -em ordem do 
dia logo que ti-,rerem parecer das Commissões, a cujo exa-: 
me forem submettidos, a juizo do Presidente da Camara. 

§ 1.o Os projectos e os pareceres respectivos irão a im
primir na acba dos trabalhos qa Camara e em avulsos, qu~ 
serão distribuídos pelos Deputados. 

§ 2.o Em caso de urgencia. a Camara poderá, a rOJqueri
mento escripto de qualquer Deputado, independentemente de 
discussão, dispensar a impressão a que se refer-e o paragra
pho anterior. 
· . . Art. 148. Salvo a·s excepções dos §§ 2° e 3° do art. 41 

da Constituicão da Republiea, todos os projectos de lei po4 

derão ter origem na Camara sob a iniciativa de qualquer 
. dós seus membros ou commissões. ' 

SECÇÃO !1-

Dos pro~ectos vetados 

Art. 149. Os -projscto veta,dos pelo P-residente da Re
puhlica serão distribuidO'S ás commissões competentes, se
gundo os fundamentos do véto, e constituirão nellas matet•ia 
pFeferenciaj. · 

§ 1.0 Os projectos vetados serão sujeitos, em globo, a 
uma .unica discussão e votação por escrutínio secreto. consi
de:rando-se approvados se obtiverem· o voto d& mâioria abso-
luta dos membl.'os da Camara. · 
. . § 2.0 Os Deputados, que approvarem o -projecto, vota
rão "'sim", e os que forem favoraveis ao véto "não", utili-
4ando-~e. para isso, di'! cedulas impressas fornecidas pela 
!',{esa e collocadas nn com·partimento indevassavel. 

§ s_o Os projectos vetados, quando approvados, serão 
devolvidos · ao. Presidente da· Republica, para a formalidade 
da promulgação, quando da exclusiva competencia da Ca
inara, · ou remetUclos ao Senado, se nelles houver colla-
horado. . · , 
- § 4.0 As Commissões, a cujo· exame fôr enviado o pro-

jecto; dever'ã'o · emittir parecer dentro de dez dias. 
§ 5.0 Se as Commissões não se manifestarem, dentro de 

dez dias, sobre o projecto vetado, o Presidente, ex officio, ou 
por deliberação da Camara, a requerim.ento de qualquer 
~putado, poderá incluil-o independentemente do parecer 
em ordem do dia. · 
. § 6.0 Decorridos trinta dias do recebimento pela Ca-

mara do projecto vetado, será o mesmo, com parec<ll' ou sem 
~Ue~ inr.Iuido na ordem do dia. · . 

SECÇlO Ill-

Dos Codigos 

ArL ~5.0. Saivo o disposto· no art. 48 da Comtituicão, 
na. discussão .e votação QOs projectos de Codigo e de con-
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scilidacão de leis, a ordem dos trabalhos da Camara será ·a 
_seguinte: 

§ · f.O Apresentado, impresso e distribuído o projecto, 
sua discussão s6 será iniciada na sessão da Camaro· do. anno 
seguinte. 

§ 2.o A Mesa enviará exemplares do projec~o aos Con:., 
selhos Technicos geraes, ás c()rporações e autOi:idades cuja 
audiencia para ser util, convidand()-as a l'emett('!rE'rn, no 
prai() dé seis mezes, á Secretaria da Camara, as emendas .e 
obser-Vações que julgarem convenientes. 

§ a: o Iniciados os . trabalhos da s~ssão ordinaria, nos 
termos do § 1°, o Presidente da Camara declarará que, es
tando distribuído o projecto, fica o ·mesmo sobre a mesa, 
afim de receber emendas, durante iO dias, terminados os 
quaés será submettido, com essas emendas e as de que reza 
o § 3°, dl:lpois de impres~as; a uma Commissão Especial. 

§. 4.0 N sua primeira reunião a Commissão elegerá, por 
maioria absoluta de votos, seu presidente e um relator, 
salvo o disposto no art . 66. 

§ 5.0 A Commissão funccionará em dias préviamente 
designados e as suas decisões, que constarão das actas, serão 
sempre tomadas por maioria absoluta de votos, sendo os 
debates devidamente tachigraphados e -publicados no Dia-
_rio _do Po.der Leg#lativo . . 

· · · § 6.0 A Commissão -poderâ ouvir, no decurso de seu 
trabalho; a quein entender conveniente. 

§ 7.0 O parecer sobre o projecto será apresentado no 
prazo maximo de 60 dias e contemplado na ordem dos tra
balhos f5 dias após a sua publicacão, podendo a Camara, me
diante representação da Commissão, prorogar esses prazos 
pelo tempo que julgar conveniente. 

§ 8.0 Haverá uma só discussão e . votação do projecto. 
ambas por titulas, podendo durante a discussão ser apresen
tadas emendas que, depois de encerrada a discussão, irão á 
Commissão especial, para sobre as mesmas elaborar parecer. 

. § 9.0 Na aiscussão e votacão dessas emendas observar
se-á o disposto neste Regimento para os projectos em geral. 

§ iO. Nenhum Deputado poderá falar mais ue uma vez 
sobre cada titulo do projecto. 

§ Ü . A redacção final do projecto, conforme o ven
cido, será feita pela Commissão Especial, que é tambem 
competente para emittir parecer sobre as emendas do Se
nado. 

Art . :151 . Na discussão e votação dos projecto de Cod1-
go e de . consolidação ue l!!is, a que se refere o ar L. 48 da 
Constituição, ohservar-se;..ão as seguint.es normas : · 

a) A Camara, logo que receba qualquer do~ projectos, 
desde que resolva aprovai-os em globo, enviai-o-á ao Senado, 
para que este o r eveja . 

b) Devolvido pelo Senado, na mesma sessão em qué 
fõr lido, será nomeado uma Commissão Especial, para. revel'! 
o projecto, dar parecer sobre as emendas que lhe- forem 
apresentadas, e redigil-il afinaL -Essa commissão reunir-se-á 
no dia· util immediato, elegendo seu presidente q11e distri:.. 
buirâ a materia. · . · 

c) . Publicado no Dia~io do Poder Legislativo o projecto 
recebido do Senado, será posto em discussão por dez diaS, 
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-durante os quaes· poderão · ser-lhe offerecidas emendas, desde 
logo ·encaminhadas ã Commissão Especial. 

d) Não sendo offerecidas emendas, . a Commissão Espe
cial darã seu parecer; sendo o projecto submettido â votação 
·em globo, e enviado á sancção,. se approvado. 

e) Havendo emendas, dentro de vinte dias contados do 
.:final ·do prazo para recebe l-as, a Commissão dará parecer 
sobre as offerecidas, redigindo desde logo o projecto na 
conformidade do que houver acceito. · 

. f) Assim redigido, será o projecto submettido ~m globo 
ã votação, sem prejuízo das emendas que não bouv~rem sido 
acceitas, no todo ou em parte, pela Commissão . 

g) Approvado o projecto, proceder-se-á á votação das 
emendas não acceitas. Votada· a ultima emenda, o projecto 
voltarã· á Commissão para dentro de tres dias redigil-o de 
accordo com o vencido. 

h) Publicado de novo o projecto, poderão ser offerecidas 
durante tres dias, emendas exclusivamente de redacção. 

i) Votadas essas emendas, será o projecto · enviado ao 
·Senado para que sobre ellas se pronuncie. 

SÉCÇJ..O IV 

Dos projectos periodicos 

Art. 1.52. Leis ou resolUÇões periodicas são as que dei
xam de vigorar, independentemente de revogação expressa.. 
findo o prazo para o ·qual foram votadas. 

§ 1.o São leis annuas as orçamentariàs; quatriennaes 
as de fixação das forças, observado o disposto no art. U. 

:§ fO, da Constituição. 
. .§ 2.o São resoluções. quatrienna:es, as que fixam o sub-

sidio do Presidente da Republica, e o subsidio e ajuda de 
~usto dos membros do Poder Legislativo. 

Art. 153. Os projectos de leis periodicas serão inclui
aos em ordem do dia de pr~ferenci::L a quaesquer outras pro
·posições, salvo as de prorogação das sessões da Camara e 
os projectos considerados urgentes. 

§ 1.0 O encerramento de qualquer das discussões dos 
projectos de leis p_eriodicas só poderá ser requerido depoi~ 
de realizada em duas sessões ordinarias. 

§ 2.0 Quando faltarem apenas oito dias para o en.cer
·ramento dos trabalhos legislativos, os projectos de leis pc
riodicas serão incluídos na ordllm do dia independente
mente de distribuição ·em avulsos, de impressão, e até mes
mo de .parecer. 

§ 3.0 Na hypothese do paragrapho anterior, ficará. ás 
Commissões de Orçamento e de Segurança Nacional, o direi
to de se pronunciarem sobre o assumpto, ver:balmente, du
rante a discussão, ou no momento da votação. 

§ 4.0 Ainda dentro desses oito dias, a que se refere o 
§ · i 0 , a Mesa poderá, conforme a urgencia, determinar a 
immediata. discussão, ou votação, de qualquer dos projecto! 
de leis periodicas, com preterição da ordem do dia. 

§ · 5.0 Na hYJ>othese do paragrapho anterior, só poderá 
ser requerido o encerramento da discussão após falarem 
dois oradores. · · 

· § 6.° Caso s·ejam dadas á discussão, ou á votação, sem a 
impressão prévia, ou sem a distribuição em avulsos, o fO 
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Secretario lerá, no momento da discussão, ou no da votação, 
cada uma dessas proposicões. 

§ 7.o Se, na hypothese do § 2o, as proposições a serem 
votadas estiverem impressas, o encaminhamento da vota
Ção ·será feito de uma só vez para todas as emendas, po
dendo porém o relator responder a cada Deputado que 
encaminhar a votação.. · . 

Se ·as emendas não estiverem ·impressas, s6merite o re
lator; :ou o primeiro signatorio dellas e, na falta destes, res· 
J)ectiva~nte, qualquer membro da Con:missão competent~ 
ou qualquer dos signata.rios, poderá discutil-as, ou encami
nhar a · votação por prazos que, sommados, não excedam de 
meia hora. 

SUB-SECÇ!i.O 1 

Da {ixaçll.o das forças 

Art. :1.54. Lei de fixação de · forças é a que determina, 
para um quatriennio, o effectivo total do pessoal do Exer
cito ou da Armada . 

§ :1..0 As leis de fixação de forças são dua:ol: 

a) lei de fixação de forças de terra; 
b) lei de fixação de forcas de mar. 
§ 2.o Compete á Commissão de Segurança Nacional dar 

parecer sobre os projectos. de fixação de forcas enviados pelo 
Presidente da Republica, offerecendo emendas a elles, se 
convier. · 

§ 3.o Se até o dia 20 de Maio não houver o Poder Ex:e
eutivo remettido os projectos de fixação de forças para c· 
quatriennio seguinte, a Commissão de Seguranca Nacional 
baseará seus estudos sobre a lei vigente, apresentando pro
jecto á Mesa, com as modificações que Julgar conveniente$, 
ao mais tardar até o dia 5 de Junho. 

§ 4.0 Se até o dia 5 de Junho a Mesa do houver rece
bido da Commissão de Segurança Nacional os projectos do 
fixação de forças, de accOrdo com os paragraphos anterio
res, incluirá em ordem do dia, em !õrma de projecto, as 
leis em vigor. . 

§ 5.0 Em qualquer das hypotheses anteriores, os pro
jectos de fix:ação de forças terão o andamento dos de Com-
missão. . 

§ 6.0 O adiamento da discussão desses projectos só po
derá ser requerido pelo _prazo . maximo de 72 horas. 

§ 7.0 O adiamento da votação delles só poderá ser re
querido pelo prazo maximo de 48 horas. 

§ 8.0 Os prazos para serem of!'ereciàos pareceres ãs 
emendas serão de 10 dias, em segunda discussão, e de cinco 
dias, em terceira . 

SUB-SECÇÃO li 

Do Orçamento 

. Art. 155. Sem .prejuízo de sua unidade institucional, 
os dispositivos da lei de orçnme.nto se dividirão em . dois 
Titulas: Receita e . .Despesa. 
. ArL. 156. O Titulo de Despllsa será organizádo, dis
cutido e votado por Ministerios, incluindo-se no Capitulo 
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referente ao Minister1o da: Faiendà as disposições ~omtnuns 
a este e a outros. 

Art. f 57, Incumbe á Cominissão de 'Ôrca.ment.O dar, pare-: 
cer sobre o projetco de l~i orcamentaria envia4o :p~lo Presi..:. 
dente da Republica, offerecendo emendas se convier. 

Art. 158. s, dentro do prfmei:ro·. mez da sessão legis .. 
lati"a, Dão ho~vel" · a Ca,.mara recebido esse projecto, do .Pre
sidente da ·Republica, . 4i. Cbmmissão de Orc·amento elaborará. 
-o seu baseando o trabalho sobre o orçamento do anno ante
rior e apresentandO-o dentro do prazo de 30 dias. 

Paragrapho unico. Neste caso, a. Connnissã·o provideJi.;.; 
ciará immeai-atamente quant-o á responsabiliza~ã.o õos cu{.;.; 
pados. · 

Art. 159. Recebido pela Mesa, em qualquer hora da 
sessão, o projecto de orç.alnento, ou adaptado o do anno ante
rior se~á, independentemente de leitura no expedi~nte, .man
dado ptibliear e distribuir pelos Deputados, em avulsos im
·pressos, não pod~ndo o prazo d~ impressão e distribui~o 
passar de oito dias improrogaveis. 

§ f ,O Durante os cinco dias uteis seguintes â distribui
ção dos avulsOs, fileeberá a ·Mesa emendas ao prGjooto~ 

§ z.o Não serão admittidas pela Mesa qua,.esquer emen
das que contrariem o. disposto n~ .arl. 50 da Constituição. 

§ s.o Findo o prazo do § 1°, $erão as emendas, dentro das 
4~ horas seguintes, mandadas publicar ·pelo Presidentil; d~ 
pois de devidamente cl~sifi'cadas . 

Art. f.SO. O Pre5idente dará publicidade a qualquer 
emenda, ou pr,oposi.cão, .que haja recusa.(1o, ou ~liminad'Õ, ih~ 
dicando ·Sempre o fundamento de sua decisão. 

§ 1.0 Do acto da Mesa, recusando emendas, haveH. r:e.;. 
·curso par.à a Camara por occasião. de ser discutida á acta, 
no di~ ~ que forem publicadas no lJiario do Poder Legi~
lativo as recusadas. 

§ 2.0 As deliberações, sobre as rectamaeõés formuladas 
de accordo com o pa.ragrapho anterior, ·serão tomadas du
rante a ordem do dia, logo que haja maioria absoluta de 
Dtlputados presentes. 

Art. i6f... O Presidente remetterá, em seguida, as 
emendas acceitas á Commissãó, que as devolverá. dentro de 
i2 dias, -com oou "Parecer . 
. .P.aragra.pho unico. Este pareeer, com o projectó e as 

respectivas emendas, será publicado e distribuído em avul
sos, no prazo inaximi;} de oito dias. 

Art. 162. Distribu1dos os· avulsos, o projecto entrará 
Pllra a ordem do· dia, sendo porém . obrigatorio o interstieio 
de -i8 bor:~.S entre a distribuição e o inicio oo discussão. 

Art. :1:63. As ·emendas não admittidas .·a. projecto de H~i 
orcamentaria pelo disposto no art. i5~. § 2°, serão enviadas, 
dentro de 48 horas, pelo Presid-ente, ao 1° Secretario para 
que as destine ás Commissões respectivas como projectos 
separados. 

Art; 164 . A. segundt~. diseusi!ã~ ào projecto orç~.nwmta~ 
rf.o será feita por artigos . 

. Art.· .. iô5 . Votado o projecto, com as em(lndas, · em. se~ 
gunda . d1scussão, voltará á Commissão, afim de redigil-o 
no prazo maximo de tres dias, par-a a terceira ·discussão . .' 
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§ i.O Feita, publicada, e distribuída em avulsos a reda- . 
cção para a terceira díscussã<J, ind-ependentemente de leitura 
no exp.ediente, receberá a Mesa emendas, durante os tres dias 
u teis segu intes á distribuição. 

§ 2.o Na terceira discussão não se admittirão emendas 
que tendam a augmentar a despesa, salvo, apenas, qaando 
propuzerem o restabelecimento de medida ccmsignada na 
proposta do Poder Executiv<J, ou consignarem verba para 
despesas já determinadas em lei. 

§ 3 . .0 Findo o praz() deste artige> serão todas as emendas 
mandadas publicar, devidameute classificadas, dentro de 48 
horas, pelo P.resident.E:, que remetlerá á Commissão as ac
ceitas . 

§ 4.0 A 0(}mmissão dev()lverâ, no prazo de 10 dias, as 
emendas com seu parecer, que será publicado e distribuído 
em avulsos, no prazo de quatro dias. 

§ 5.0 A Q()mmissão poderá, por intermedio de seu Pl'esi
dente, requerer á Camara a prorogação dos pra.zos para a 
apresentação de parecer ás emendas, em segunda ou tereeira 
d iscussão, por mais cinco dias que serão improrogaveis . EsLe 
requerimento não terá di seus sã() e · poderá ser apresentado 
em · qualquer momento da sessão, submettendo-o a Mesa 
im.medíatamente -a votos, com qualquer num-ero de pre
sent-es. 

§ &.° Findos <>S cinc() dias da prorogacão, o Presidente, a 
orequerimento de qualquer Deputado, poderá dar pa.ra a 
ordem do dia seguinte ú projecto e as emendas, sem parecer, 
podendo neste caso o relator, nos cmco minutos de prazo 
para encaminhar a votacão, aconselhar á Camara a approva
cão ou a rejeição de cada uma das proposições, em parecer 
verbal. 

§ 7.0 O proj ecto, com as emendas e o parecer, entrará 
para a ordem do dia quatro dias depois de lido, sendo porém 
indispensavel o interstício de 24 horas entre a distribuição 
determinada pelo § 3° e o inicio da discussão. 

§ 8.0 Esta d1scussão versará sobre o projecto englobada
mente . 

§ 9.0 Encerrada a discussão, serão submettido~ á votação 
o projecto e as emendas. 

§ iO. Em caso algum, por occasião da votação, pode.-i 
qualquer Deputado occupar a tribuna por mais de cinco mi
nutos. 

§ i 1. Terminada a votação, i rão os papeis á Commissão 
de Orçamento para a redaccão finaL 

§ 12. A redacção final deverá ser feita no prazo J.Uaximo 
de cinco dias. 

Ar t. 166. A Commissão de Orçamento indicará sP.mpre, 
como observação, na parte do projecto relativa á despes~ com 
serviços que produzem renda, o total desta ao lado do da 
despesa respectiva, e a differenca entre as duas parcella:; . 

§ i.0 A Commissão de Oroamento será permittido, ao 
opinar sobre emendas, propôr modificações ao projecto e ás 
emendas, offereeer outras novas, e apresentar oubstitutivos 
de ordem geral a varias emendas, ou a gr-apo:t dellas que 
versem sobre o mesmo assumpto ou sobre objecto de egual 
natureza . 

§ 2:0·A approvação do substitutivo prejudicará a votação 
das proposicões a que se referir. 

§ 3.0 A Commissão .de Orçamento, quanto uo offereci
ment? de emen,diiS! , que;r na ses:unda, quer na tc::ceira dis-

C. D. - VOLUME II 19 
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~Ílssão, estará sujeito ás mesmas restriecões impostas aos 
pep~taàos . 

.ArL :1ô7. Na elaboração do orçamento o producto de 
jmpostos, taxas, ou quaesquer tributos CI'eados para fins de
terminados, não poderã ter applieaçãc ài!ferente. . 

SUB-SECÇÃO III 

· Do subsidio e da. ajuda de custo 

- ' Art~ :168. A Commissão de Finanças ·formulará, até ao 
dia 3·i de Maio da ultima sessão legislativa de cada legisla
tura, o projecto de fixação do subsidio e da ajuda de custo 
dos Deputados da legis1atura seguinte. 
• § i.o Se a Commissão de Finanças, ou qualquer outra, 
ou ainda qualquer Deputado, não houver apresentado, até ao dia 31 de Maio da uJtima sessão legislativa da legisla
tura, esse prajecto, a Mesa incluirá na ordem do dia da 
priméira. sessão, em fórma de proposição legislativa, a re
solução respectiva em vigor. 
~ . § 2.0 As emendas, a esse lirojecto, serão. enviadas . ã. 
Commissão de Finanças, que terá o prazo de cinco dias 
improrogaveis para a emissão do respectivo parecer. 
. · § a.o Approvado o projecto, a Commissão de Orca
~ento, pelo relator do Ministerio do. Interior, providenciará 
np sentido de serem postas de accordo com elfe as necessa-
rjas verbas orcamentarias. · · 

Art.· i69. A Commissão de Finànças apresentará, até o 
dia 3:1 de Maio do ultimo anno de cada período presiden
cial, projecto de subsidio ao Presidente da Republioa para 
o. J!eriodo seguinte. 

§ 1.0 Se a Oommissão de Fil)anças. ou qualquer Depu
t!ldo, não houver apresentado, até ao dia 3i de Maio, esse 
projecto, a Mesa incluirá na ordem do dia, sob a fórma de 
proposição legislativa, as disposições em vigor sobre a 
nfateria. · 

, § 2.0 A Commissão de Orçamento, por intermedio do 
relator do Ministerio õo Interior, providenciará dê modo a 
serem incluídas no orçamento as verbas necessarias. 

SECÇÃO V 

Da prorogação e. do adia'IR;f1nto das sessões 

Art. 170. Qualquer Deputado poderá piopÓrd:ior meio 
'de projecto de resolução •. a prorogação da sessão; 

§ 1.0 O projecto de prorogação da sessão legislativa 
.serã considerado materia urgen~e, .terá uma só discussão, 
~rn globo, em uma só sessão, independerá . de parecer, e 
.preferirá, na. discussão e na votação, a qualquer outro 
projecto. . . · . 
· § 2.0 Logo depois .de approvado, será o projecto re

'mettido ào Senado, independentemente de redaccão finaL 
§ 3.0 A aiscussão e a votavã,o,,qesses. projectos.-não ad:O 

'mittirão adiamento. · · · . : .. ,·, 
Art. 171. Para o adiamento, dâJ:S~sãif·:}egisls.t.iva, cuja 

iniciativa pertence á Camara, ·i>êr:i:':.fulprescindivel que ó 
'. -~ 
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~rÕjec"to respectivo contenha os motivos que o 'determinam. 
indicando o dia e o mez do reinício dos trabalhos, de modo· 
que, os. seis mezes da ·sessão, sejam completados dentro do 
mesmo anno. . . . 

§. :1.0 Esse projecto de resolução deverá conter, pelo· 
menos, cinco assigílaturas. 

= § 2.0 Depois de julgado objecto de deli}:Jeração, pela 
ful!oiOria dos presentes, será o projecto remettido ás Com
missões Executiva e de ConstituiçãCF e Justiça para, em 
reunião conjuncta e dentro de cinco dias, interpcrem 
parecer. . . 

§ 3.0 Se, esgotado _ ess13 prazo, não fôr apresentado o 
parecer, poderá entrar o projecto em discussão, indepen
dentemente delle, por deliberacão da Camara, a requeri
mento de qualquer Deputado~ 

§ 4.0 Os tramites dos projectos de adiamento da sessão 
serão os mesmos de qualquer projecto de Commis~ão . .. ·.: 

SECÇ.l.O VI 

Do Regimento Interno 

Art. :172. O Regimento Interno só poderâ ser modifi
cado mediante pro,jecto de resolução da Camara. 

§ 1.0 A Commíssão Executiva apresentará, dentro do 
prazo maximo de 30 dias, parecer sobre qualquer projecto 
nesse sentido . . 

§ 2.0 Proj'ecto e parecer entrarão em discussão uuica oito 
dias ~ep'ois de publicados e distribuídos em avulsos. · 

§ s.o Encerr ada a discussão, que se prolongará no mi
nimo por dois dias de sessão, se forem apresentadas emendas 
a Commissão Executiva emittirá, dentro de cinco dias; pa
recer sujeito tambem a uma unica discussão. 

. . § 4.0 Encerrada a discussão do parecer, votar-se-á o 
projeoto;· cuja redaccão final cabe á Commissão Executiva. 

§ 5.0 A Mesa fará, todos os annos, ·ao fim d:l. sessão le-· 
g:islatjva ordina:ría, a consolidação de todas as 10odificações 
feitas no Regimento, do qual mandará tirar nova ediÇão du-
rante o interregno· das sessões. - · 

SEGC.J.O VII 

Das indicações 
. . . 

. · Art. 173. Indicação .é a proposição com que um .Dcpu
t.aà'o · sU:ggere a manifestação da Camara, ou de suas Com
missões, sobre determinado assumpto. 

§ 1.0 As indicações ·serão redigidas pol' escripto, em 
termos explícitos e em fórma synthetíca, devendo ser assi-
gnadas pelos seus autores. . 

.§ . 2.0 As indicações, recebidas pela Mesa, serão lidas em 
summula, despachadas ás Commissões com que tiverem cor
r~laç~o, . é mandadas publicar na integra; na acta impressa: 
dos trabalhos da Camara. · . · 

§ 3.0 As indicações independerão de ·qualquer julga-. 
mento preliminar da Ca;mara. · · -
: · :· § -<i.O. ·A C'oni:missão,· que ·receber uma ·indieação, deverá 

interpôr parecer dentro do prazo de -10.dias. 
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· § .5.o A indicação e o respectivo parecer serão sujeitos. ~ 
uma discussão unica. 

§ 6.o Se á indicação fOr apresentada emenda, pa~a que 
esta tenha parecer, voltará á Commissão. 

§ 7.0 EsLe· segundo parecer soffrerá uma discussão. 
Art. 17·-í. Se o ·parecer de uma Commissão, sobre uma 

indicação, ooncluir por um projecto de lei ou resolução, e 
fôr approvado pela Camara, o projecto seguirá os tramites 
regimentaes a que se acham suborctinadas as proposições 
dessa natureza. 

SECÇJ.O Vlll 

Dos requerimentos 

Art. :175. Requerimento étodo o pedido dirigido ao Pre
sidente da Camara, sobre objeeto de •expediente, ou de (1r
dem, por qualquer Deputado, ou Commissão. 

§ 1.0 .Serão verbaes, independem de apoiamento, de dis
cussão, e de votação, sendo despachados, immediatamente, 
pelo Presidente, os requerimento que solicitam: 

a) a palavra, ou a sua desistencia; 
b) a posse de Dr:puta.do; 
c) a leitura de qualquer materia; 
d) a rectificação de acta; 
e) a inserção de declaração em ~Wta; 
f) a observancia de disposição regimental; 
g) a remessa de documentos, livros, ou publicações; 
h) a retirada de requerimento verbal, ou escripto; 
i) a retirada de proposição com parecer contrario; 
i) a verificação de votação; . 
k) informações sobre a <>rdem dos trabalhos; 
l) o preenchimento áe logares nas Commissões; 
m) a inclusão, em ordem do dia, de proposições com os 

respectivos pareceres. 

. § 2.0 Serão escriptos, independem de apoiamento, de 
discussão e de votação, sendo despachados pelo Presidente 
os requerimentos : 

a) de uma Commissão, solicitando audiencia de outra, 
ou {)Utra·s, sobre qualquer assumpto; 

b) de uma Commissão, solicitando reunião em COil.JU.Q
cto com outra, ou outras. 
· § 3.0 Serão verbaes e votados çom qualquer numero, ip
dependentemente de apoiamento e de discussão, os reque
rimentos .que solicitam: 

· a.)· inserção em Mta de voto de regosijo, ou de pezar; 
b ) representação da Camara por Commissões externas; 
c) levantamento da sessão, em regosijo; 

. d) manifestação de regosjjo, ou de . pezar, por officjo. 
telegramma, ou por outra qualquer fórma escripta; 

e) publicação de informações officiaes no JJiario do 
Poder . Legislativo; 

f) permissão J)ara falar sentado; 
· g) prorogacão de prazo para a apresentação de parecer 

ás emendas dos projectos de lei orcamentaria. 
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· ' · § 4.o Q -reqÚerimento de prorogação da sessão .será es
cripto, independerá de apoiamento, não terá. discussão, e vo
tar-se-á. por maioria de votos, presente a maioria absoluta 
dos Deputados, pelo proc-esso symbolico: não admittil'ti en,
caminhamento de votação e deverá prefixar o prazo da pr_o
rogação. 

§ 5.0 Ser.ão verbaes, independem de · apoiamento, .não 
têm d~scussão, e só poderão ser votados com a pr-esença !i.a 
maio.rta absoluta de Deputados, os requerimentos de: 

a) dispensa de inters.ticio para a inclusão de determi.:. 
nada pr.oposicão em ordem do ' dia; 

b) dispensa de impressão de qualquer proposição; 
c) retirada <le proposição, substitutivo, emenda ou sub

emenda, com parecer favoravel. 
· d) destaque de' emenda approvada, ou de parte. de pro
posição, para constituir projecto separado; · · · 

e) de re_ponsideração do acto da Mesa, recusando emep,
(las aos projectos de orçamento. 

§ 6.0 Serão escriptos, independem de apoiamento, não 
têm discussão, e só poderão se!.' votact·os com a presença da. 
maioria absoluta dos Deputados, os requerimentos de : · 

a) remessa a determinada Commissão de papeis despa-
chados a outra; . 

·b) demJssão de m~mbros da Mesa; 
. c) discussão e votação de proposições por capitulQs, 
grupo de artigos, ou de em.endas; 

d) adiamento da discussão ou da votação; 
· e) encerramento de. discussão; 

f) votação por determinado processo; 
g) preferencia; 
h) urgencia; 

§ 1.o Serão escriptos, sujeitos a apoiamento e discussão, 
só poderão ser votados com a ·presença da maioria absoluLa 
dos Deputados,. os requerimentos ~>Obre: 

a) informações solicitadas ao Poder Executivo, ou por 
seu intermedio; 

b) inclusão em ordem do dia de proposição sem parecer; 
c) votação por partes; 
d) audiencia de uma Commissão sobre determinada mil-

teria; 
e) nomeação de Commissões especiaes, ou mixtas; 
f) reunião <la Gamara em Commissão Geral; 
g) sessões extraordinarias; 
h) sessões secr etas; 
i) quaesquer outr os assumptos que não se refiram a. 

incidentes s·ohreviudos no curso das discussões, ou das vo
tações. 

· § 8.0 Serão escriptos, sujeitos a apoiamento, parecer 
da Commissão E.."tecutiva e discussão, e só poderão ser vo
tados com a presença da maioria absoluta dos Deputados, 
os requerimento:; de inserção, no Diario. do Poder Legisla
tivo, ou Annaes, de documentos ou publicações não officiaes. 
· Art. 1.76. Os requerimentos sujeitos á discussão, só 
deverão ser fundamentados verb.;;~.lmente depois de fox·mu
ladqs e enviados á Mesa. 
· Paragrapho unico . In'dependerá de apoiamento o reque-
rimento suhscriptJ por cincq ou mais Deputados. 
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• . · . .Art. · !77. Os . requerimentos, . para levantamento de 
sessão por motivo de -pezar,· desde que não se trate de falle
cimento de . Deputado ou Scnaoor da propria legislatura, ou 
das Constituintes· R:epublieanas, de presidente, de ex-presi
dente, ex:-viee-pre.sidente da Republiea, de. presid.ep~ do Su~ 
premo Tribunal Federal, ou de Chefe em exerclCro de al
gUma· Nação· amiga, só .. ·poderão ser reeebidos pela Mesa, 
quando·. contenh2tm a as!5ígnatura de cíneoenta Deputados. 
pelo men{)s; ou ri e cinco presidentes . qe Commissões pe!:'ma-
nentes da Camara . · 

SECCAO IX 

. . : . > • 1 • Dot ·pa.recereiJ 

· Art. · :1.78~ ·A's · pro~si~ões, .mensagen~ e mais papei.:; su..: 
jeitos á deliberaçfu:l . das {lommissões, deverão t~stas apresen
-tar -pare~r. - · .. 

§ t.• Parecer é a. proposição com que ·uma Commissão 
se -pronuncia .sobre' qualquer materia. sujeita. ao seu estudo. 
: I 2:0 Será: "vencido".- o - voto dos membros de Com .. 
missão· contrarias ao -parecer. _ · 

§ a.• Quando o voto vencido fôr fundamentado e termi
nar por Cótic1usões divers·as ·das ·do par~cer, tomará a deno-
minação de "'voto em separado". · 

§ i .• O membro de úma Coirimissão · que discordar do 
fundamento· do p'a'reCér, mas concordar com as conclusões, 
assigna-lo-á: "pr.las conclusões"; . 

§ 5.• Se a· divergencia de um membro de Commissão com 
o respectivo parecer não fOr 1widamental, assigna-Io-á "com 
restriccões". · · ' · · · · · · 

Art. 179. Os pareceres serão dirigidos por eseripto, 
em termos exPlicit.os, sobre a conveniencia da approvação 
ou -·da· rejeiçã.ó· da·mlrteria a qUe -se 1'eportam, e terminarão 
por· conclusões syntheticas, 

Paragrapbo upicÓ~ EiCepeionalmente, nos casos expres
same,nte .previsws- DO · Regimento, os pareceres . poderão ser 
verbaes. · · 

.. 
SECÇÃO X 

· Das emerUias 

AJ::t. I iso~ · En{enda ·.é .. a. P~oP-~icão . a:P~esentada -como 
aecessoria de outr a. . . - . · ·· . . . 

Arl 181. As emendas são suppressivas, substituÚvas, 
àdditi\ras, oU modificativas. · .. · · · 
.. ·' § Lo. ·Ezh~~d~ s~ppre~siva é ~ pr~posfcã~ que mand~ 
~r:t:a.dicar qua~ql}er p!J.rl_e de outra. ,. · . 
. · . §. 2.~ Em~n,da s~b~titutiva .' é. a proposiQ.ão apresentad~ 

e_omc;> s~ccedanea a ootra . . · 
· ·t§ 3.0 ~Emendá. add~liva · é a proposiÇão que se accrescenta 
à. ou ra. · . · ' 
· . § . 4.0 Nãó será admÍÜida . emenda suhstitútiva, ou addi..: 
tiva,·que .não ténha relação directa e immediat-a; com .a mate
ria. <ia: proposição principal .- ' r 

§ 5.0 A Mesa fará .publicar, na acta dos trabalhos da 
Cam!lra,. qualquer emenda . .que. houver recu52-d<;>, com fun· 
damento, nq paragrapho anteriqr.. · .. 
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§' 6.0 .Emenda modificativa é a que não altera. totalmente 
a proposição principal . 

. . § 7.0 As emendas modificativas poderão ser ampliativas, 
restrictivas, ·ou correctivas. · 

§ 8.0 A emenda ampliativa é a que estende a outra. pes~ 
·soa, ou óbjecto; adisposil;ão a. que se refere. 

§ 9.0 A emenda restrictiva diminue a extensão da. dis. 
. posição que modifica. 

. § 10. A emenda correctiva não modifica. a substancia. da 
disposiÇão a que se refere mas apenas a reda-ccã.o. 

. § 11. A separação, em duas ou mais parte~ de qualquer 
artigo, paragrapho, numero, ou letra de uma proposição, 
para o effeito de sua votação, será considerada eme~da mo~ 
dificativa. 

Art. 182 . Os projectos em primeira discussão não ad
mittirão emendas. 

§ i.O As emendas apresentadas pelas Commissões, em 
seus pareceres, sobre. proposições consideradas objecto de 
deliberi).Cã9, serão tomadas em consideracão na za. discussão. 

§ 2,0 As emendas apresentadas em za discussão deverão 
ser apoiadas por cinco Deputados. 

§ 3.0 As emendas offerecidas em sa discussão deverão 
·ser apoiadas pelo terco dos Deputados presentes. 

§ 4.0 As emendas das Gommissões, as do Senado, as que 
tiverem cinco assignaturas ~m za discussão; e dez em a~, 
independem de apoiamentG. 

§ 5.0 A emenda á redaecão final só será admUtida para 
evitar in{:orrecção, incoherenela, contradicção, ou absurdG 
manifesto. 
.. . § 6.o As emendas que crearem, ou augmentarem despe
sas, ou reduzirem a receita publica serão sempre submetti
das ao parecer da Col!lmissão d.e Financas. 

Art. 183. A emenda apresentada a outra emenda. de
nomina-se sub-emenda. 

Paragrapho unico. As Commissões, ao apresentarem pa~ 
.recer ·sobre emendas, poderão offerecer-lhes sub-emendas 
conforme o dispo·sto no art. 63. . 

Art. 184. Nenhuma. emenda approvando contractos ou 
concessõ.es poderá ser acceita pela M~sa. -da Camara sem que 
.se transcreva por extenso o eontracto oü con{:essão. : 

TITULO IV 

Das discu9sões . 

Art. i85. Discussão é a. phase dos trabalhos de~tinada. 
ao debate em .plenario. 

§ 1.0 Os projectos de leÍ, ou ·de resolução, iniciados na 
Camara, serão sujeitos a tres discussões, salvo o disposto 
nos §§ seguintes. · · ·· · 
. § 2.0 Salvo ainda o disposto nos §§ seguinte, serão su
jeitos a duas discussões apenas, correspondentes á- 2ll. e . IÍ 
38 • os projectos de lei ou .de resolução: 

a) oriundos de Commissões; 
b) vindos do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executivo;-
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§ a·. o · Soífrerão uma só discussão, que eorresponderá á 
segunda, as seguintes proposições : 

a) autorizando o Governo a declarar guerra, ou a fazer 
a paz; 

b) concedendo, ou negando passagem a fo~~as estran
·geiras pelo territorio do Paiz, para operações militares; 

c) resolvendo, definiti"amente. sobre tratados e con
venções com as nações estrangeiras; 

d) autorizando a decretacão,o ou 11: pr~roga~ão de estado 
'de sitio em um ou mais pontos do terr1tono nacJonnl; . 

e) approvando ·ou não, ou suspendendo o estado de sitio 
que, no intervallo das sessões, bouvel' sido decretado pelo 
Poder Execu t ivo ; 
· f) approvando, ou não, os projectos de lei, ou de reso-

lução, que o Poder Executivo haja vetado; 
g) adiando, ou prorogando as sessões Iegislativ~: 
k) sobre a economia interna da Camara; · 
i) as emendas vindas do Senado • 

§ 4.0 Terão uma só discussão, que-cor·responuerá á ter
ceira: . 

a) a parte da proposição ou emenda approvada, desta
·cada para constituir projecto separado; 
. b) qualquer indicação; 

c) os pareceres que a devam soffrer; 
d ) os requerimentos a ella sujeitos; 
e) os projectos de que trata o art. 80, § 2°. 

. § 5.0 Se fôr apresentada a qualquer parecer, .e a1)prova
da, emenda que tenha o caracter de prOJeeto de lei ou reso
lucão, será subordinada á alínea a do paragrapho anterior, 
considerando-se o parecer prejudicado. 

Art. 186. A 1a discussão de um projecto de lei ou de 
resolucão, será feita em globo e versará unicamente sobre 
a sua ufilidade e constitucionalidade. 

Art. 187 . A ze. dil:Cussão dos projectos será feita por 
~rtigos, separadamente . 

§ 1.0 Na discussão do primeiro artigo podet·- se-á falar 
sobre a utilidade e conveniencia. do projecto em geral. 

§ 2.0 As emendas offerecidas ao projecto em !!3 discus
são entrarão em discussão com o artigo a que se· referirem. 

Art. 188. Quando forem . numerosos os artigos ão pro
jecto, em 2a discussão, ·a Camara poderá resolver, a reque
rimento de qualquer Deputado, que a discussão se faca por 
titulas, capítulos, secções, ou grupcs de artigos . 

Art. 189 . Quando, pelo numero ou iroportancia, das 
emendas offerecidas em 211 discussão se tornar difficil o 
pronunciamento immedíato da Camara, o Presidente, ex
·c(ficio, ou a requerimento de qualquer Deputado, e.nviará o 
projecto á Commissão respectiva, para interpôr parecer. 
· Páragrapho unico. Este parecer será impresso e distri-
buído em avulsos, não sofírerá, porém, discussão especial. 

Art. f 90 . A ga discussão versará sobre o pmjecto em 
globo. · 

§ 1.0 As emendas, offerecidas aos projectos em aa dis
cussão, só serão admittidas depois de apoiadas pela terca 
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parté dos presentes, salvo quando assign.adas por ·uma Com
missão, ou por dez ou mais Deputados. 

§ 2.o As emendas, encerrada a discussão do projecto, 
serão r emettidas á Commissão respectiva, com excepcão da! 
de sua autoria, para se sujeitarem ao seu parecer. 

Art. i9i. A emendas que, directa ou indirectamente, 
immediata ou remotamente, augmentarem a de:Jpesa, ou 
diminuírem a receita publica, serão enviadas, tanto em ze. 
como em a a discussão, á Commissão de Finanças. . 

Paragrapho unico. Os pareceres da Commissão de Fi
nanças sobre assas emendas em za., como em 311., discussão 
soffrerão uma discussão especial. 

Art. t92. A redaccão final só será sujeita a discussão 
quando emenaada. 

Art. 193. A discUssão dos requerimentos suj~itos a 
debate será encerrada não havendo quem peca .a palavra, ou 
della desistindo quem a houver solicitado. 

§ 1.0 EnceiTada a discussão será adiada a Yotação par;.l 
depois de ultimada a· da ordem do dia seguint.e. 

§ 2.o Se um Deputado pedir ·a palavra sobre um reque
rimento em discussão, será esta adiada para depois de ulti
mada a da mataria constante da ordem do dia seguinte. 

§ 3.0 Encerrada a discussão do requerimento. ao fim da 
ordem do dia, será a :ma votação incluída na ordem· do dia 
seguinte, após a das proposições destinadas a esse acto. 

§ 4.o Só durante a discussão de uma proposição, inclusive 
os projectos de leis periodicai! e respectivas ementtas, será 
admittida a apresentacão de requerimentos solicitani.lo a sua 
votação por partes. 

Art. 194. Os debates deverão realizar-se com ordem e 
solennidade. 

§ i.O Os Deputados, com e.rcepcão do Presidente, fala
rão de pé. O Deputado só por enfermo poderá obter per
missão da Garoara, para falar sentado. 

§ 2.0 É obrigatorio o uso da tribuna para os Deputados 
que tenham de falar na hora do expediente, ou nas discussões, 
podendo porém o Deputado requerer licença á Camara, que 
deliberará com qualquer• numero, para falar das b:lncadas. 
Sempre que o Deputado falar das bancadas deverá fazel-o 
de uma das duas primeiras. 

Art. 195. A nenhum Deputado será permiU.ido falar 
sem pedir a palavra e sem que o Presidente lh'a conceda. 

§ 1.0 Se um Deputado pretender falar sem que lhe 
haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna. anti
regimentalmente, o Presidente advertil-o-á, convidando-o a 
sentar-se. 

§ 2.0 Se, apesar dessa advertencia e desse convite, o 
Deputado insistir em falar, o Pr esidente dará o seu discurso 
por . terminado. 

§ 3.0 Sempre que o Presidente der por terminado um 
discurso em qualquer phase da discussão, o serviço de 
stenographia dos debates deixará de apanhai-o. 

§ 4.o Se o Deputado insistir em perturbar a otdnm, ou o 
processo regimental de qualquer discussão, o Presidente con
vidai-o-á a retirar-se do recinto. 

§ s.o O Presidente poderá suspender a sessão sempre 
que julgar conveniente a bem da ordem dos debates. 
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-:-- · Art. 196 .- Occupa'ndo a: tribuna; qualquer Depu fado -di?
rigirá as suas p:llavras ao Presidente, ou á Camara de um 
.môdo geral. · 
· . §. 1.0 Re1erincto·-se em.discurso a um collega, o Depuia,df,J 
deverá preceder o seu nome do tratamento de Senhor. -· 
. _ § 2.0 Dirigindo-se a qualquer collega, o Deputado . dar
lhe..,á sempre o tratamento de Excellencia. : 
· . . § 3.0 Nenhum Deputado poderá referir-se a collega, ao 
Senado, ou a . qualquGr de seus membros, e, de um modo · ge
ral, a qualquer representante d() poder publico, em fórma 
injuriosa ou descortez-. · 

Art. :197 . O Deputado· só poderá falar: 
·a) para· apresentar prÓjectos, -indicações; ou ·requer.-i::-

mentos; 
b) sobre proposição em discussão; 
c) pela ordem; . 
d) pará · êncaminhar a votação; 
e) em explicai;ão pessoal. 
Art. 19.8. Para fundamentar projectos, indicações; oil 

requeriment-os que não sejam de ordem nem incidentes ve
~ificados no desenvolvimento das discussões ou das .vota=
c;ões, . deverá o Deputado inscrever-se no Livro do Expe=
.diente, a isso especialmente destinado 

§ i.O A inscripção de oradores para a hora do el:pediente 
pode_rá ser . feita durante a sessão da vespera, ou no dia êrii 
que o Deputado pretender oçcupar a tribuna. . . . 

§ 2.0 A inscripção obedecerá á ordem cbronologica. da 
·sua -solicitação á Mesa, pelo Deputado pessoalmente . . · . 

§ 3.0 Inscrevendo-se mais de um Del)utado para a· hora 
·do expediente, terão preferencia para occupar. a tribuna os 
membros da Mesa, para attender a questões de ordem ou: de 
economia interna da Camara, e os Deputados que ~ nãG oc
·cuparem na sessão anterior, sendo dada a palavra· aos .de;
'hlais pela ordem da inscripçb. : : 
. . § 4.0 Publicar:-se-á, diariamente, no Dio.rio do Poder Le-. 
gislativo, ·em addendo á. acta impressa, a relação dos o~ado:-
_t'es inscript'os na vespera, ou. a declaração de que não os ba. 
. Art. ·199. ·o Deputado,_ que solicitar a palavra sobrij 
_propo:;;ição em discussão, não poderã: 

a) desviar-se da questão em ·debate; 
. b} falar sobre o vencido; . . · 
c) usar dá linguagem impr_opria; . . 
d) ultrapassar o prazo que· lhe compete; 
e) deixar de attender ·á's advez:tençias· do Preside)l~e. 

. _Art. 2oo .' O .Deputado <t\le não puder . occupar a t.i.-i~ 
buna durante a hora do expediente, ou duran~e as dls-: 
cu~sões, fal-o-ã ao .-1im da ord~m do dia em "explicacão 
pessoal". - --

Art. 201. Quando mais de um Deputado pedir a pala;. 
.vra, simultaneamente, sobre um _mesmG assumpto,- o Pres.~-
dente concedel-o-á: · · · · 

t) em p:rimeiro Jogar, ào autor de prGposicâo; 
b) em segundo logar, ao t>elator; 
c) em terceiro logar, ao autor do vo~o em separado; 
d) em quarto logar, aos autores . das emendas; · 
e) em quinto logar, a um Deputado a favor; 
f) · em sexto lagar, a tiin ·Deputado contra. 
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- ·:.•: .§.;1.9, .Sem.P,re•,q:ue .zpais ·dEHlois Deputa-dos se inscreve
r~,, ·para,: ~!quer , ~Uscussii,o, serão, convidados .·a deolarar 
se são pró, OU contra, a proposição em debate, para ijUe a um 
or:~rl.or.. líll favor. !s~ceda .. Ym .<lontra, e· vice .. versa • · 
•.. , .. §. 2.0 • ·Pat'a· a· ·i~~ripcão, de Qradores á discussão da. ma .. 
teria em debate haverá um Libró dos Debates . 
. :: .. ,§ ,3.0 A· inscripção· de ·oradores' .no· Libra dos Debates 
poderá !ser. ieita: logo· que· a. :Proposição a. ser Jjisoutidst fór 
incluída :em .ordem {lo dia.. . . . . . · · .. 

. .. §, .4,0• ·Na ··h'YPoihese de todos ·OS. Deputados inscriptos 
para o debate de .determinada. proposicão serem a favor da 
mesma, ou contr~ ella, ser-lhes-á. dada a palavra pela ordem 
aá: 1nscripção'. ,. : ' . . .• : . . . . . . . . 

§' 5~0 'Os· discur-Sos' lido:!! serão pubUeadcis, no Diario do 
P()fter. Legis~ativo; com ·esta declaracão: _... O Sr. l ' ..... leu 
o seguinte cj.iseurso .. 

Art. 202. Compete á Mesa expungir os debates a stlrem 
publieados: de todas. as ·expl.'Eissões · tmti-regimentnes. 

, r ·• '· 

CAPITULO 1 

Dos apárt~s · 

Art. 203. A interrupção de· um orador, por mêio de 
aparte, :só ·será permitida quando este fôi' curto e · cortez, 
.. , ' § {o Para apartear um collega deverá o Deputado soli7 
cit&r-lhe ·permissão · · · · 

§ 2.o ·A's palavras do Presidente não serão admitlidos 
apartes·;·. · · 

§. s.o Não. serão admittidos· apartes succassivos, parai.; 
!elos ao · discurso . · · 

§ 4.0 Por ocaasião de encaminhamento da votacão não 
serão admittidos. apartes. .. . . 

§ · 5 .. 0 Os .apartes. subori:l.inar-se-ão ás disposit;óes r ela..,. 
Uvas aos debates em tudo que lhes fôr cabiveL 

§ 6.0 Recusada pelo oradbr a permissão para apartes, 
estes não serão registrado.s .. 

CAPITULO II 

. 'I)'o' 1mizo das discussões · 

Art. 204. Os Deputados só pooerão falar sobre qual..: 
quer· ·proposição em discussão, as vezes e pelos prazos csta
belMiddS neste ·Regimento. 
: '' Art. 205: Em i a discussão cada Deputado poderá falar 

apenas .uma vez, pelo prazo de uma hora. 
. Art. 20ô. ' Ein 2a discussão <Jada ·Deputado poderá: fala!.' 
duas .ve.zes,. pe~o ,prazo total. de duas horas, ,;:;obre determi
nado 'ariigo, referindo-se a todos os outros, sé previamente 
desistir .. de. ·~alar, novamente, sobre os demais artigos. 

· § Lo· s~ o J)'l'ojeoto contiver mais de dois, até cinco :;r..; 
tigos, · ca:da Députado poderá ,falar ·uma hora sobre cada 
um . 
. , , § 2.o. Se. o. projecto contiver mais de cip.co, até dez ar
:tigos,· cada Deput.a.$ ·poderá falar trinta. minut<IS :sobre 
cada um. · 
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§ 3.0 Se o :projecto contiver mais de dez, até quinze ar
tigos, cada Deputado poderá falar vinte minutos sobre 
cada um. 

§ 4.0 Se o projecto contiver mais de quinze, até vinte 
e quatro artigos, cada Deputado poderá falar quinze .minu
tos sobre cada um. 

§ 5.0 Quando o projecto contiver mais de vinte e qua
tro artigos, a discussão será regulada de fórma que ::aiba 
a cada Deputado o prazo de duas horas para falar sobre 
cada ·grupo de artigos, de modo que nenhum exceda no prazo 
tot~l de .seis horas para toda a proposição. 

Art. 207. Em aa discussão cada Deputado poderá. falar 
uma só vez, por ·duas horas, sobre o :projeclo em globo, 

Art. 208 . Sobre a reda.cção final caberá no Deputado 
falar sómente para emendai-a, ou sobre emenda, apell<\5 uma 
vez e por dez minutos. 

Para.graphl> unico. Quando fOr discutida a. rednccã" 
final só poderão tomar par.te nesse debate, além do relator 
da proP<Jsição, dois oradores, pelo espaço de dez minutos 
cada um. · · 

Art. 209. Nenhum. Deputado, salvo o autor, poderá 
falar mais de uma vez e por mais de meia hora sobre os 
requerimentos sujeitos a discussão, 

Art. 210. Os pareceres, que se não referireru a propo
sições da Camara ou do Senado, e que não cincluirom por 
projecto, terão apenas uma discussão, durante a qual cada 
Deputado poderá. falar . u-ma vez por meia hora. 

Art. 211. Os autor~·s e relatores' poderá~ falar duas 
vezes, cada. vez pelo mesmo espaço de tempo que os outros 
Deputados, em qualquer das discussões, salvo disposição 
especial em contrario. 

Art. 212. Sobre qualquer outra materia em discussão, 
não regulada nos artigos anteriores, cada Deputado poderá 
t:alar uma vez, por uma hora. 

CAPITULO Ill 

DO ADlA."dENTo DAS DISCUSSÕES 

Art. 213. Sempre que um Deputado julgar conveniente 
o adiamento de uma discussão, poderá requerel-a, por es
cripto . 

§ 1.0 Esse requerimento só poderá. ser apresentado du
rante a discussão, cujo adiamento propuzer e ficará preju
dicado se não fôr immediatamente vetado, por falta de nu
mero . 

§ 2.0 Não sel"á admittida: a apresentação do requeri
mento· de adiamento, durante o discurso de um Deputado. 

Art. 214 . O adiamento de discussão só poderá ser con
cedido por prazo previamente fixado. 

Paragrapho uni co, Se fôr requerido mais de um .adia
mento de discussão, simultaneamente, par.a uma mesma pro
posição, a Camara votará preferencialmente um dos reque
rimentos, ficando os demais prejudicados. 

Art. 215. Os projectos de prol"ogacão e adiamento da. 
sessão legislativa, os vetados e os de materia considerada. 
urgente, não admittirão adiamento de discussão. · 
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Art~ 216 •. Verificando a Mesa que não ha relação, di
recta e 1mmed1ata, entre o assumpto de uma proposição e a 
Commissão indicada para audiencia em requerimento de 
adiamento de discussão, não admittirá esse requerimento. 

Paragrapho unico. Na hypothese deste artigo, a M~sa 
dará: publicidade, na acta impressa dos trabalhos da Ca
mara, ao requerimento recusado. 

CAPITULO IV 

Do encerrq.mento das discussões 

Ar~. 217. O encerramento normal da discussão de qual
quer proposição dar-se-á pela ausencia .de oradores. 

§ 1.0 Nilo se hav·endo inscripto nenhum Deputado para o 
deba~e de uma proposição, será declarada encerrada a. sua 
discussão. 

§ 2.0 Não havendo oradores inseriptos, nem solicitandü 
qualquer Deputado a palavra, sobre os artigos da proposição 
em 2a. discussão, o Presidente poder de('Larar, de uma vez. 
encerrada a discussão dos artigos não debatidos. 

Art. 218. Poder-se-á requerer o encerramento da dis·· 
cussão de qualquer proposição: 

a) em i a e 3a discussões, desde que hajam sido discuti
das em uma sessão anterior; 

b) em 2n discussão, desde que tenham fa.llado pelo 
menos dois oradores sobre o artigo, eujo encerramento hou· 
ver de ser requerido. 

Paragrapho uniilO. As proposições de discussão unica, 
que se não discutirem globalmente, serão subordinadas, ~uan
to ao encerramento de discussão, a esta ultima letra. 

TITULO V 

Das Deliberações 

Art. 2:19. A votação é processo de deliberar da Camar;l 
sobre as ma~rias sujeita-s ao seu exame. 

§ i.0 As proposições de igual categoria terão igual mt
mero de discussões e votações. 

§ 2.o A votação completará o turno regimental da clls
cussão. Nenhum projecto passará de uma a outra di::ocussão 
!!em que, encerrada a anterior, seja votado e approcado. 

Art. 220. Nenhuma ma teria será sul>mettida á votação 
sem que estejam presentes Deputado em numero regimental 
para as deliberações. 

Al't. 22:L Nenhum Deputaclu presente poderá se ex
cusar de tomar parte nas vota.ções, se não fizer declaracão 
prévia de não ter assistido, ou acompanhado os debates so
bre a materia em deliberação. 

P.aragrapho unico. Em -se tratando de causa propría, ou 
de assumpto, em que tenha inter-esse individual, o Depu
tado será inhibido de votar, mas poderá assistir á votacão. 

Art. 222. Far-se-á a votação das proposições sujeítM 
á discussão logo após o encerramento desta, se houver nu-
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·mero ·l'eSimental,::salvo; no·,oas() do ·art; '193_· é seus ·'para-
graphos. .,. ,: , .. 

· .... Parar;raJ?~o uni,~q~: .Só ~~,:il}~etromper~o .. as._yot.acijes po~ 
fált:a de numero regimental para a süa reahzaçao, ou por se 
ter esgotado a hor.a• da sessão~ ' :: '• ' 

- ~. I J •• I ' ! i. i ; . - . I. I I~· ' . . I 

• 111. /· .• ·; . :·; l.;j . . .... 

CAPITULO I_ 

DOS PROCESSOS DE. VOTAçÃO 

Art. 223. ·,Tres·· são os processos de votacão adoptados 
llela C~mara: 

, .,,.1 • ; • • •• 

a) ·O symbolico; 
b) o nominal; 
c) -o de escrutinio secreto . 

. Art~ 224. O .prooesso symbolico praticar-se-á com o le
.vanta.mento dos Deputados ·que votam contra a. materia em 
delib.eracão. 

Paragrapho unico. Ao annunciar a votação de qualquer 
maf.eria, . o Pr.esidente convidará os Deputados que .vot.al.ll 
contra ella a se levantarem: e proclamará ·p resultado ma· 
nifeslo dos votos. 

Art. :225. Far-se-á ·a· votacão nominai pela Esta l!'eral 
dos Deputados

1 
que serão chamados pelo 'i() Secretario e res

pon9erão _sim oli. não, conforme forem a favor· ou contra, 
o que se estiver votando. . _ . , . 

§ 1.0 A' medida que o 1° Secretario fizer a. chamada, dois 
outros Secretarias tomarão assentamento dos Deputados que 
votarem num;·;· ou noufJ"o · sentido, .e irão. proclamando em 
voz aHa o resultádo da· votação. · · · · 

§ 2.o O resultado final da votacão será proclamado pelo 
Presidente, que mandará -,J.êp ·os :nãi:nes dos que votaram sim 
e os dos que votaram não, .• 

§ 3.0 Depois de o Presiderite--'proclamar o resultado 
final da vot.acão, não poderá ser admittido .a votar nenhum 
Deputado. _ · . · · · · 

Art. 226. Para se praticar a votacão nominal, fóra do,; 
casos expressamente previstos neste Regimento, será' mistér 
que algum Deputado a requeira por escripto e · a Ca.maru 
a admitta. · 

§ 1.0 Os l'equerimentos verbaes não admittirão votação 
nominal. 

§ 2.0 Quando um mesmo Deputado requerer, sobre um~ 
mesma proposição, vot.acão nominal, por duas vezes, e a Ca
mara não a conceder, não lhe assistirá o direito de reque-
r.el-a novamente. · 
. § 3.0 Se, a. requerimento de um Deputado, a Camara 
deliberar préviamente realizar todas as vota<;ões de deter
minada proposição pelo processo symbOlico, não serão art
mittidos requerimentos de 'votação nominal para essa ma
teria. 

ArL. 227. Praticar-se-á a votação por escrutínio se
creto; por· ·meio d-ê cedula·s impressas ou daetylographadas, 
recolhidas em urnas, que ficarão. sobre a mesa. · 
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CAPITULO H 

DAS VOTAÇÕES 

. Art. 228. Encerrada a 18 discussão de um projecto, serd 
elle votado globalmente, passando á 2a se fôr approvado. · 
· · Paragrapbo uni co. As emendas suggeridas pelas Com.,. 
missões, em seus pareceres, só serão consider.ada.s em se
gunda discussão. 

Art. ·229.. Em 2a. discussão . vot.ar-se-á primeiramente 
o projecto, artigo por artigo e, em seguida, cada. uma das 
emendas. 

§ i.O A votacão poderá ser feita em globo, nos projc
ctos de grande numero de artigos, ·a requerimento de qual
quer Deputado, approvado pela Camara. 

- § 2.0 A votação de emendas em globo só pOderá ser con
eedida para as qUe se referirem a um mesmo artigo e tive
rem pareceres no mesmo sentido. 
' § 3.0 A votaoão por partes de artigo, ou emenda, em 2~ 
discussão, só será permittida quando requerida durante a 
respectiva discussão e concedida pela Camara. 

Art. 230. A votacão dos projectos em 38 discussão será 
feita em globo, após a de todas as suas emenda-s, uma a 
uma. · · 

Art. 231. Votar-se-io como os pNjectos em 2" discu~ ·· 
&ão os sujeitos á discussão unica, com excepção: dos que 
llrorogam, ou adiam, a sessão Jegislat.iva, que serão votados 
em globo; dos vetados, que rerão votação em globo e secre
ta; e dos constitu,idos por paTtes, ou por emendas, dest.aea
das de quaesquer proposiçQO~ para constituir projecto s~· 
parado, os quaes serão votados como os em aa discussãe>. 

Art. 232. Os substitutivos da Camara, aos projectos do 
Senado, serão considerados como uma série de emendas e 
votados separadamente, por artigos, em correspondencia aos 
do projecto emendado. 

. § 1.0 A votacão d-e emendas em globo cingir-se-á ao dis
posto no § 2° do art. 229. 
· § 2.0 A votação por partes de projecto, ou de algum& 
de suas emendas, em 3' discussão, só será admittida quando 
houver sido requerida durante a discussão e concedid!i pelí:& 
G!lmara. 
. Att. 233. Os projectos e emendas approvados ·em 3' dis
eussão, ou em discussão unica, serão enviadas i Commissão 
de Re~accão, para a redacção final. 

§ 1.0 Exeeptuar-se-ão do di~posto DCt paragrapho ante~ 
rior o$ projectos; de leis orcamentaria!!, que serão enviados 
â Commissão de Orçamento; de fixação de forcas armadgs, 
quu 21eriio enviado.; á Com.mi8!jã~ d~ ~eguranca NactOD<ll; de 
modificações ao Regimento Interno, ou de assumptos rela
tivos á economia interna da Camara, que serão enviados ~ 
Commissão Executiva; e de Codigos, que serão mandados á:; 
Commissões Especiaes respe~tivas •. 
.. · §. 2.0 Quando ~m projecto vindo do Senado não houvex 
sido emendad(), tie:.t · dispensado de re~accão finar. 
_ § .3.0 As rede.eções finaes deyerãu sei." elaboradas dentr!; 
de quarenta é oito horas . Tendo, porém, em vista a ext~p.· 
~c do projecto e o numero de emendas .approvadas, o P re• 
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sidente prorogará. o prazo concedido ás Commissões para. 
esse fim. 

§ 4.0 A redacção final será votada depois de publicada 
no Diario do Pode1· Legislativo, soffrendo, porém, qualquer 
parte della, destacada para constituir projecto separado, 
discussão especial que poderá ser dispensada pela. Camara .. 

§ 5.0 A Camara poderá dispensar a impressão da r.e .. 
dacção final a requerimento de qualquer Deputado. 

§ 6.o Quando fôr apresentada emenda á redacção final 
será ella votada em primeiro Iogar, podendo ser dispensada, 
p~Ia camara, a sua impressão para a votação. 

SECÇÃO I 

Do encaminhamento de votação 

Art. 234. Ao annunciar o Presidente da Camara qual
quer votação, poderá um Deputado solicitar a palavra para 
encaminhar a. votação.· 

§ 1.0 Para encaminhar a. votação nenhum Deputado 
poderá. falar por mais de dez minutos. · 

§ 2.0 Em. se tratando de projectos de leis periodicas, 
será de cinco minutos o prazo para o encaminhamento da 
votação. 

§ 3.o Todas as questões de ordem, e quaesquer inciden
tes supervenientes, suscitados no momento da votação, se
rão computados no prazo do encaminhamento. 

§ 4.0 As materias que não têm discussão não admitti
rão encaminhamento de votação, riem as que forem discuti
das ou votadas em virtude de urgeneia, ou tiverem o encer· 
ramento da discussão votado pela Camara. 

Art. 32~. Nenhum Deputado, salvo os Relatores, pode
rã falar mais de uma vez depois de annunciada uma vota
ção, a não ser para requerer a ·sua verificação. 

§ :1.0 Os Relatoras poderão falar, em qualquer dis
cussão, encaminhando a votação, sempre que qualquer 
Deputado o houver feito. 

§ 2.0 Sempre que a Camara approvar um requerimento 
de votação por partes, o encaminhamento será feito apenas 
uma vez, ao ser annunciada a votação da primeira parte. 

Art. 236. O encaminhamento da votação, em 2• dis· 
eussão, salvo em se tratando de projecto de lei orçamenta. 
ria, far-se-á sobre o conjuncto dos artigos e sobre o con
juncto das emendas, aú serem annunciadas as votações dos 
primeiros. · 

Art. 237. Em 3a. discussão o encaminhamento da vo
tação far-se-á, salvo em se tratando de projecto de lei or
çamentaria, em relação ao projecto e ás emendas, em con
juncto. 

SECÇX.O li 

Da ve-rUicaçáo d~ votação 

. Art. 238 . Se. a algum Deputado parecer ·· que o resul
tado de uma votação symbolica, proclamado · pelo Presi
dente, não é exacto, pedirá a sua verificação. 

§ 1.0 Requerida a verificação, o Presidente convidará 
os Deputados a occuparem os seus logares, não lhes sen(io 
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permittida a permanencia na _passagem central nem nas la
teraes. 

§ 2.0 A contagem dos votos se fará por bancadas, ou seja,. 
p'or fileiras de poltronas no recinto, uma por uma, convidan
do o Presidente a levantarem-se os Deputados que votaram 
a favor e annunciando o Secretario, em voz alta, o :resultado. 
parcial verificado em cada bimcada ou fileira, á medida que· 
se fizer a verificação. Proceder-se-á do mesmo modo na. 
contagem dos que votaram contra, proclamando finalmente 
o Presidente os resullados totaes apurados. 

§ 3.0 Nenhuma votacão admittirá mais de uma verifi-· 
cação. 

§ 4.° Far-se-á sempre' a chamada quando a votação in
dicar que não ha numero, a menos que, pelo adiantado da 
hora, ou por ser visível a falta de numero, o Presidente a. 
julgue dispensavel. 

SECÇÃO 111 

Do adiamento das votaçõe~r 

Art. 239. Qualquer Deputado IJOderá requerer, por es-· 
cr1pto, durante a discussão de uma proposição, o adiamento. 
de sua votacão. 

§ :1.0 O adiamento da votacão, de uma proposicão, só. 
poderá ser concedido por prazo préviamente fixado. 

§ 2.0 Encerrada a discussão de uma proposicão não mais· 
se admittirá requerimento de adiamento de sua. votacão. 

§ 3.0 Requerido, simultaneamente, mais de um adia
mento da votação de uma proposição, a adopção de um re
querimento prejudicará os demais. 

Art. 24(}. Os projectos de prorogação, ou de adiamento 
da. st:ssão legislativa, os vetados, e os de natureza urgente, 
n!to admittirão adiamento da votação. 

Art. 2H. Requerendo um Deputado o adiamento de· 
uma votação, para autliencia de determinada Commissão, a. 
Mesa recusará submetter o requerimento á. consideracão da 
Camara, se não houver relação direcla e immediata entre a 
proposição e a competencia da Commissão. 

Paragrapho unico. A Mesa, sempre que se verificar a. 
hypothese deste artigo, dará publicidade ao requerimento. 
recusado na acta impressa dos trabalhos da Camara. 

CAPITULO Ili 

DA RETIRADA DE PROPOSIÇÕES 

Art. 2-12. Apresentada á consideração da Camarn uma 
proposição, sua retlrnda só poderá ser solicitada no mo-· 
menta em que fOr annunciada sua votação. 

§ 1. O requerimento de retirada de qualqu<!r Pl'OPO
sicão só poderá ser formulado, por escl'iplo ou verbalmen
te, pelo autor da mesma. 

§ 2.o Serão considerados, para os effeitos deste arligo,. 
autores das proposições das Commissões, os respectõvo5 Ile-
lalol·es e, na sua ausencia, o Presidente da Commi:;são. 

Art. 243. Quando for solicitada a retirada de um3. pro
posicão, que tenha parecer contrario das Commissües res-' 

C. D. - VOLUME li 20 
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pectivas, o Presidente deferirá esse requerimentO, indepen-
dentemente de votação. 

Quando fôr requerida a retirada de uma propcsic;ão,
<iue tenha parecer favoravel, ou á qual se haja _ offerecido 
emenda, o requerimento dependerá da approva.çao da Ça-, 
mara. 

Art. 244. S6 em i a discussão poderá ser ~c licitada a 
retirada de qualquer projecto . . 

TITULO VI 

Do Comparecimento dos Ministros 

Art. 245. A convocação de um Ministro de Estado, re- · 
solvida pela Oamara ou por um~· de suas CommissõP.s," será 
i:ommunicada ao convocado por officio do 1° Secretario da 
Camara, dizendo-Se-'lhe precisamente o assumpto das infor
mações pretendidas e pedindo-se ao Ministro a escolha 
dentr.o de prazo razoavel e das horas ·da sessão, do momento 
em que deverá comparecer para prestal-as, ou a indicação· 
do prazo que julgar necessario. 

Art. 246. Por intermedio de officio do 1° Secretario,_ 
a Camara ou as suas Commissões designarão dia e hora 
para serem ouvidos os Ministros de Estado, que o solici
tarem. 

Art. 247. O Ministro de Estado que comparecer perante· 
a· Camara, para o fim de prestar esclarecimentos ou soli-· 
citar providencias, terá assento na primeira bancada. até o 
momento de occupar a tribuna. 

Paragrapho unico. No caso do comparecimento pe-. 
rante Commissões, occupará o Ministro um logar :í. ·Jireila 
do Presidente. 

Art. 248. Não bastando .ao Ministro, para prestar as 
informações ou fundamentar as providencias soiicita!.las, 
tempo que lhe haja sido reservado, poderá a Camara, ou a 
Commissão, conceder-lhe prorogação, com preferen.::ia sobre 
qualquer assumpto. 

TITULO VII 

Dos Serviços da Secretaria 

Art. 249. Os serviços da Camara dos Deputados far
se-ão pela Secretaria e r eger-se-ão por um Regulamento 
especial, considerado parte integrante d~ste Regimento. 

Paragrapho unico. Para o .fim de ~laborar e de modi
ficar esse Regulamento a ·commissão Executiva apresen
tará: projecto de resolução. 

TITULO VIII 

Disposições '"l'ransitorias 

Art. i.o Se, até 3{) de Agosto de 1934, não houv~r a Ca
mara recebido a proposta do Presidente da Repubhca para 
o orçamento de i93;} a Commissão de Orçamento o orga
nizará sobre a base d~ de i934. Por decisão da Camara sobre 

. . . . 
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::requerimento da Commissão de Orçamento, os prazos esta
belecidos na· sub-sec~ão II, "Do Orçamento", poderão ser 
reduzidos á metade, ou menos se assim fõr necessario, na 
.elaboração dos orçamentos da Receita e Despesa para o 
.exercício de 1935. 

Art. 2.0 Emquanto exercer cumulativamente as fun
.A}ÇÕes do Senado, considerar-se-ão em condições de ser 
.sanccionadas ou promulgadas as leis e resoluções que hajam 
passado na Camara por todos os processos regimentaes. 

Art. 3.0 As proposições, sobre assumptos de competen
.cia exclusiva do Senado, serão distribuídos do seguinte 
.modo: 

I. A' Commissão de Constituição e Justiça, os que vi
sarem: 

a) suspender a execução dos dispositivos regulamenta
res illegaes; 

b) propor ao Poder Executivo a revogação de actos das 
autoridades administrativas, nos termos da Constituição; 

c) suspende!' a execução de l~is ou aclos julgados in-
.constitucionaes pelo Podei' Judiciarm..;. . 

d) autorizai' a intervenção nos Estados. 

II. A' Com missão de Financas, as que visarem: 

a) autorizar o augmento do imposto de exportação, no 
.caso do § 3° do art. 8° da Constituição; 

b) autorizar os Estados, Districto Federal e Municípios 
.a. contrahirem emprestimos externos; 

c) declarar a existencia da bi-tributacão e determinar 
o tributo a. que cabe a prevalencia. 

III. A's Commissões de Constituição e Justiça e de Se
gurança Nacional, as que visarem suspender a concentração 
de forca federal nos Estados. 

IV. A's de Agricultura, Industria e Commercio e de Se
gurança Nacional, as que visarem autorizar concessões de 
terl'as de mais de 10 mil hectares. 

Paragrapho unico. Para o desempenho de outras fun
()Ções que caibam ao Senado, a Camara, sob proposta de um 
Deputado nomeará commissões especiaes. 

Art. 4.0 As proposicões sobre assumptos da compelen
cia exclusiva do Senado, uma vez obtido o parecer das Com
missões competentes, soffrerão uma unica discussão, que 
corresponderá á segunãa. 

Art. 5.o A discussão das nomeacões feitas pelo Pre
sidente da Republica. e submettidas á apreciacão do Senado 
se fará em sessão secreta e, a votação, por meio de cedulas 
impressas fornecidas pela Mesa e postas na cabine indevas
savel, dizendo apenas "sim", ou ''não". 

Art. 6.0 Fica a Commissão Executiva autorizada a or
ganizar a Secretaria. do Senado, de accordo com o disposto 
no art. :14 das Disposições Transitarias da Constituição de 
iô de Julho de i934. 

Camara dos Deputados, H de Agosto de :1.9-34. - An
tonio Carlos Ribeiro de Andrada. 
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20a Sessão, em 13 de Agosto de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Cí!Xlos, Presidente, e Clementino 
Lisllõa, B" Secretario 

1 

A's 14 ·horas, comparecem os Srs·. : 

. . Antqnio Carlos, \Valdemar Motta, Alva-ro Maia, Mario 
"f.her·mont, Veiga Cabral, Lino Machado, Costa Fernandei, 
.Aàolpha Soares, Gooofredo Vianna, Maximo Ferreira, Hugo 
.Napoieão, Luiz Sucupira, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, 
Silva J;...eai, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Irenêo 

.Joffily, Barreto Campello, Augusto Cavalcanti, Simões Bax-
:J:Josa, Góes l\funteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Ar
thur. Neiva, . Edgard Sanches, Homero Pires, Jones Rocha, 
·Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, S:~,mpaio Corrêa, João 
Guimarães, Raul Fernandes, Gwyer c!e Azevedo, Fabio Sodré, 
·Buarque de Nazareth, Francisco M-arcondes, José Braz, Ne
:grão de Lima, Gabriel Passos, Matta Machado, Delphim Mo
reira, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Christia
·no Mach.ado, Polycl'!rPo Viotli, Licurgo Leite, Celso Machado, 
:Carneiro de Rezende, João Alves. Alcantara Machado, Barros 
:Penteado, Guaracy Silveira, Cardoso de Mello Netto, Moraes 
Leme, Nero de Macedo, Alfredo Pacheco, Annes Dias, .Toão 
Simplicio, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Ascanio Tubino, 
Fanfa RJJ)as, Adalberto Corrêa, Alberto Diniz, Cunha Vas
concellos, Ferreira Netto, Antonio Rod.rigu~s. Waldemar 
·Reikdal. Francisco Moura, Sebastião de Oliveira. João Vitaca, 
·Mario Ramos, Teix~ira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Mari
·nho, Thiers Perissé .. (78 .) · 

O Sr. Presidente - .A lista de presença accusa o com
·parecimento de 78 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Alvàro Maia (Supplente, servindo de 2" Secreta
·rio) procede á. leitura da acta da sessão antecedente, a qual 
·é, sem o,bservacões, approvada. 

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

O Sr. Waldemar .Motta (4• Secretario, servindo de i•) 
..declara que não ha ·expediente a ser lido. 

o Sr. Presidente ;.;... Tem a· pala\·-l'i:f o Sr. Fabio Sodré ... ~ 

O Sr. Adolpho Bergamini '..C.:· 'I'~co á 'j)altivrà, p-~la ordem. 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra•, pefa: ord·em; o· nobre' 
Depu lado. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem} Sr. Presidente, 
pedi a palavra apenas para enviar á Mesa cr s-egu:nte reque
rimento: 

"Requeremos urgencia para immediata discussão e vo
tação do projecto que extende O' alistamento· eleitoral eJt 
otficio aos estudantes ... 

Contém cinco assignaturas, conforme ·o RegL~ento pres
creve. (Muito bem.) (i) 

O Sr. Fabio Sodré (Pela oTdem) pede e obtém permis:
são para falar da bancada. 

O Sr. Fabio Sodré . (Pela.. ardem} - Sr. Presidente;. 
apena& algumas palavras para d~r uma explicacãJ sobre um 
ponto do Regimento, approvado pela e amara. 

Na sessão em que o votámos, eu devia vir á tribuna,. 
em aLtencão ao Sr. Deputado Pedro Rache e á bancada clas
sista por S. Ex. representada, para rebater 03 seus argu
mentos contrarias á fórma da escolha: das Commissões'.
Não o fiz no momento, para. não tomar maior tempo á Ca
mara, que desejava votar o Reg.imento o mais !):"eve possi:.. 
vel. Inscrevi-me, entretanto, immediatamente, para falar· 
no expediente da sessão seguinte e só hoje é q.u{) me coube· 
a vez de occupar a tribuna. 

Revendo o discurso do Sr. Deputado Pedr-o Rache, ve'
rifico, Sr _ Presidente, que toda a argumenfa·c-ãD de S. E:r. 
combatendo a fórma adoptada no Regimento para a com~ 
posição das Commissões, se resume numa prem!SS9.. esta
belecida por S. Ex. O nobre co:llega IJaseou a· su~ argumen• 
r.acão no seguínte: em que da vamos, pelo Regimento, o· 
n",:.~mo dirt!ito aos Deputados pt·esenles e aos a1.15eme:; pm'a1 
intervirem na constituição das Commissões. Diz S. Ex.: 

"Pelo dispositivo consa:grado n'O RP.gime::J.tO, o· 
Deputado ausente tem, na escol-ba das r,om:ni.ssões, 
poder deliberativo iguai ao· do D•~put.udo present'e•r 
- ~É este um principio a~vo" - affirma S. Ex:. 
- "que está em desaccõrdo com todas a~ praxes c 
methodos de julgamentos adaptados- na;;. assrmbléal>' 
ordinarias". 

Mais adiante ainda insiste S. Ex~ em ~ue 

"o modo da manifestação- de uma. as:::embléa dey~· 
ser sempre o mesmo". 

Baseado nessa consideração armou o inm;!ra Depu~ 
tado uma série de argumentações, chegando. como· diz· 
S. Ex., a absurdos e >'6 absurdos. 

Realmente, partindo-se de uma premissa falsa, não se· 
poderia chegar· senão a absurdos na argument:.l(;.ão _ Esse5-
absurdos se originam de se confundir a, del"ibeTaçõ.o com a· 
eleição ou com a indicação. Não se dá ao Deput:Jdo ausente-

· (i) V. n. ~. nesta Sessã(), 
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p mesmo .poder deliberativo do Deputado presei!te. Temos 
_que distinguir, nos trabalhos da Camara e nos actos dos 
Deputados aquelles que se resumem numa d~iiberação da 
·Camara e os que representam act!)s . proprios, indivi~uaes • 
. dos Srs. Deputados. . 

Para o preenchimento das vagas nas Commissões, es
.tabelec~mos uma fórina de indicação, de nomeacão de gru
pos de Deputados, em numero determinado. i'ião se trata, 
.portanto, de deliberação da Camara, porqu~ esta, quando as
s im procede, só o pode fazer com a maioria de Deputados 
presentes. Os ausentes, ·de maneira alguma, podem inter
'Vlr numa decisão da Camara. 

·No caso do preenchimento dos cargos das Co:nmi:;sões, 
p.ão se tratava de deliberação da Camara, senão da de Uhl 
certo grupo de Deputados. 

Nesse particular, não podemos · nos esquec.e: de 
.que a Co.nstitu-il;ã<;> Federal, determina que as Comuw;
&ões se compõem, com respeito á represe::IUtção, tanto 
quanto pos~ivel, das :varias correntes da Camara. Assim, 
não se podia fazer a constituiç-ão das Coq:~missões por deli:
beração da mesma Camar a . Não era possível á. Camara deli
berasse escolher, entre as diversas correntes, quaes os seus 
l'ep.resen.tantes que teriam de tomar parte nas com missões . 

A unica fórma pratica de se attender ao dispositivo con
stitucional era precisamente a de· não sUbmetter á Camara 
o preenchimento dos cargos das commissões, e sim dal-o aos 
grupos de deputados que constituem as varias correntes re
presentadas nesta Casa. 

Desde que não era a Camara que tinha de deliberar 
quanto á representação nas commissões, não havia o menor 
inconveniente em se aclmittir a votação dos ausentes, mesmo 
porque, ao contrario do que affirma o Sr. 'Deputado Pedro 
RachP., é velha praxe que, nos actos dependentes dos depu
tados e não da Garoara, seja permittida a intervenção dos 
ausentes. Ora, para a apresentação de projectos, em que o 
deputalio funccione como simples deputado, não se faz pre
ci~a a sua presença; não precisa estar presente para subscrt-
ver uma emenda. Elle a subscreve, mesmo não estando pre
sente, como deputado. Ahi funcciona isoladamente e não no 
conjunto que fórma a Camara dos Deputados. Se elle póde 
assignar uma indicação, um requerimento, subscrever um 
projecto ou uma emenda sem estar presente, nada mais ra
zoavel que tambem possa subscrever a indicação para o pre. 
enchimento de determinados cargos nas coromissões, desi-
gnando um nome. _ 

Restava apenas discutir-se se a formula que a Com
missão de Regimento escolheu seria de facto ·a melhor; se 
deveríamos, para fixar esse grupo de Deputados que ha
verá de indicar um membro da Commissão. considerar a 
totalidade da Camara, incluindo os Deputado's ausentes, ou 
se sómente os presentes, extrahindo um quociente eleitoral 
para cada eleição. 

Pareceu á Commissão - e acredito que a maioria re ... 
ferendou as suas razões - que a melhor forma seria· esta
belecer um quociente eleitoral fixo e baseado na totalidade 
da Camara, permittindo que todos os Deputados, ausentes 
·ou presentes, tomassem parte nessa indicação. · 

· Não vejo, portanto, como condemnar-se o processo, que 
constitue a melhor garantia de representação da minoria, 
no caso pratico, e, de representação das differentes corren
tes de opinião, no caso da Qonstituicão. 
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Cabe assim .pela base toda a argumentacão do illustre 
<ieputado representante de classe, quando combateu a for
mula proposta pela Commissão. 

Devp ainda dizer á Camara que, tive a honra de ser 
quem suggeriu a idéa. Um dos grandes diarios desta Cida
-de, commentimdo desfavoravelmente a votação da Camara, 
perguntava de quem seria a idéa, cuja autor não appare
·Cia e que toda a gente ignorava. 

Realmente, Sr. Presidente, considerando que havia sido 
·uma boa idéa, eu não podia me apresentar logo como seu 
.autor e pleitear os direitos de paternidade. 

Esta idéa surgiu numa reunião com V. Ex., na quai 
-esteve presente meu nobre companheiro de Commissão, se~ 
nhor Deputado Henrique Dodsworth, suggerida por mim. 
"Teve ella, desde logo, o apoio do grande Presidente da Ca
mara, e, mais tarde, numa reunião da Commissão de Regi
mento, teve a defendei-a o illustre leader da maioria, se
nhor Deputado Raul Fernandes. 

O autor da idéa - confesso-o - fui eu proprio, mas 
:não fui o facto r de sua victoria. . 

Reivindico todos os onus de a ter suggerido, mas tenho 
·de me despir das vantagens de vêl-a acceita, porquanto só 
·o foi realmente, porque teve o prestigio de V. Ex. a 
:apoiai-a e o do Sr. Deputado Raul Fernandes, illustre ~eader 
oda maioria. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mozart Lago. 
{Pausa). 

Não está presente. 

Tem a pala..,Ta. o Sr. Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão (Pela ordem) requer e obtém per
missão para falar da bancada. 

O Sr. Hugo Napoleão - Sr. Presidente, a ninguem pas.:. 
sou despercebido, nem mesmo ao mais desattento obser.,; 
vador das causas publicas do Paiz, que nenhum outro phe.:. 
nomeno contribuiu mais para a deturpação do regime poli
tico em que vivemos até 1930 do que a mentira eleitoral. 

Por isso mesmo a verdade do voto se constituiu em 
ponto basico do programma da Alliança Liberal. 

Ainda por· is:.o. o Codigo Ele1toral, decretado pelo Chefe 
<lo Governo Provisorio, representa o l.O.aior Jlorão de gloria 
da Revolução triumphante. 

Effectrvamer:te, ado!;)tamos nessa lei regras e normas 
necessaria.s ao estabelecimento das eleições verd!'ldeiras, 
desde o voto secreto até a instituição da ju!>tiça eleitoral 
especial. 

Entretanto, Sr. Presidente, como que para confirmar o 
·velho conce;to de que não ha lei boa, quando máos são os 
executores, e de que o mais sabi.:- e mais rígido preceito 
pode c é quas1 sempre burlado pelos governo~ facciosos 
-e ·desinteressados pela regeneração dos costumes poliLi
cos, já se vão verificando pelo Pait:; afóra factos que con
duzem á negação completa daquella verdade eleitoral, tão 
ambicionada e tão reclamada pelo consenso unanime de 
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-tOdbS aQU!!llés qiJe querem ~ impÍantacãÓ de moralidade D.,íl 
-vfda'· publica do ·Paiz. · · 

Trago exemplos do que affirmo, Sr. P!"esiden.te. · 
O ·governo de· oecupáção que actualmer.te dirige· os des

-tinos do meu Estado interessado no resultado das próximas 
-~leicões de outubro. está-pondo. em pratica todos os velhos e 
eondemnaveis processos de ' ameaça, coacção e violencla, .no 
sentido de abafar a v.ontade do elP.itorado livre da minha 
tcrrá que lhe é contrat·io. · . . ... 

O SH. FREIRE DE ANDRADE - V. Ex. precisa lJl'Ovar com 
factos: não bastam· palavras. 

O SR. HUGO ,NAPOLEÃO- Claro que não sou ingenuo 
nem tampouco admitto que esta Casa seja composta de pa

·palvos. 
O SR. FREIRE DE AJ\'DRADE ....:.... E' muito facil affirmar, 

mas não provar . 
. o SR. HUGO NAPOLEÃO -O aparte do meu collega 

-de bancada vem em apoio do meu desideratum. · 
Para não alongar-me, trago factos que comprovam o 

-que affirmo e passo a lêr telegrammas que acabo de receber 
do meu Estado. São elles : 

"Picos, 24 de. Julho - Dr. Hugo Napoleão - Rio -
Juiz leigo, p_olitiqueiro Antonio Rodrigues, baixou portaria 

·prohibirido escrivão registro chil for~ecer certidão fim elei
toral e para somente reconhecer firmas seus amigos, fican
do prejucticad~s duzentos e tantos requerimentos por falta 
<!e certidão, por serem adversarios. - Constancio Lopes, de
legado do Partido Progresista Piauhyense". 

0 SR. FREIRE DE ANDRADE - !\las lá existe juiz togado. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Mas é o juiz que está e.m 

~xer.cicio, adredemcnte nomeado para esse fim. 
O SR. FREIRE o E ANDRADE - Existe, porém, um Tribu

·nal para conhecer. do facto . . • 
O SR. HUGO :VAPOLEÃO -'.Já levei minha reclamacão 

ao Superior Tribunal. 
O. Sn. FREmE ~E ~DP..Al)E- O qual deve punir severa

·mel).te os culpados .. 
· O SR. HUGO NAPOLEÃO -V. Ex. está chegando at!'a

zado, como sempre . Já levei o facto ao conhecimento do 
,Superior Tribunal e este, naturalmente, tomou as providt>n
cias . cabíveis .. Isso, porém, não- impede traga eu esse facto 
ao conhecimento da Nação, atravez da Camara dos Devu-
tados. V. Ex. não poderá obstar que o faca, porquanto es
tou de posse de todas as proyas. 

Vou ler o outro telegramma: 
"Jaicós, 2 de Agosto .. Dr. Hugo Napoleão- Rio- Hoje, 

plena audiencia, inquerito contra meu filho menor, semma
rista ·Nestor Bessa; movido pela denuncia incabível de Dona 
Rosa Reis, o delegado de Policia, Tenente Dirceu Baptista, 
ameacou o Cel. Constancio Lopes de espancamento, em 
plena rua, pelo motivo .de ter sido este convidado fazer d~
fesa, negada, menor. Pedimos garantias . - Fernando 
Bessa ." 

· O SR. FREIRE DE ANDRADE - Esse telegramma não re~ 
:flecte 'a · verdade. 
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0 SR. HUGO NAP01$Ã0 -.Passo-o ás mãos de Vossl\: 

Ex. e duvido que conteste o que nelle se-relata. Está aqui. 
(K.:rhibe um documento).. · · 

O. SR. FREli\E nÉ ·.Á.'!'DRADE.- Foi forgicadn de lá· para• 
V. Ex. ·· 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não vim á tribuna dizer 
inverdndes. 

O Sn. Fn~mE DE ANriRADE ...:.: V. Ex. é apenas um vehi-· 
cullldor. · · · · 

O ~R. HUGO NAPOLE.\Ú :-:- Endosso · as affÍrmativa:; · 
que ahi s{' encontram; não sou apenas um vehiculador. 

O Sn. FIIEIRE DE ANDRADE - V. Ex. não pode endossar, 
sem fcrlr fl YC!'dade. · · · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vou continuar, Sr~. Pre
sidente, nn lei lura dos telegrammas recebidO!il: 

usno Raymundo Nonato, 3 de agosto. Dr. Hugo Napoleão. 
- Río - Apello para, Vosseneia, alio expoente de patrio,.
tismo, no sunlido de tomar providencias contra as tropelias
c cooccões, exercida~ pelas autoridades, no interior desla zona, 
afim do impedir o alistamento dos adeptos do Partido Pro
{!11essistu Pinuhyense". 

O Sn. AOE~OR MoNTE - Esses telegrammas, natural
mente, silo resultante de mstrucções enviadas por V. Ex:. 

O SR. HUGO :s-APOLEÃO -Já esperava por esse apar-
lc, pois lenho rcc~bido noticias de Tllerezína, . informando 
que VV. EEx. haviam dado curso á ballela de que eu. 
estava mnndando pedir telegramma falando em violencias-
ahi praticadas. · 

O Sn. AGEl\OR MONTE - V. Ex. está redondamente enga
nado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- V. Ex., entretanto, não pode· 
negar que um jornal estampou isso. · 

O SR. PmEs GAYOSo - Lamento que o orador estejà,· 
trazendo no conhecimento da Camara factos absolutamente-· 
inverídicos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vou responder ao aparte· 
de V. Ex., lamentando, antes, que V. Ex. venha, com esse· 
tom de valentia, interromper a oração de um collega que 
occupa a tribuna. 

O Sn. AGENOR MoNTE - Aqui não ha valentias. O meu, 
collega de representação aparteou V. E.~. até com muita-. 
gentileza. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - O jornal •·o Momento", 
orgão govermsta, declarou .:__ e disto dão conta telegrammas·. 
enviados para esta Capital - que eu estava telegraphando• 
para c Estndo, pedmdo me noticiassem violencias ali pra
ticadas. E' um velho processo, muito conhecido. 

No mesmo instante em que soube disso a 11 deste mez· 
- e é por 1sso que bemdigo o aparte do nobre collega -
passei o seguinte telegramma: 

Dr. Claudio Pacheco - Therezina: 
Infotmndo jornal governista declarou estou eu tele-

graphando amigos pedinào me communiquem violencias pra
ticadas Inlervenloria, rogo reptar meu nople pelo Tempo· 
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alludido jornal governista provar affirmativa, concedendo eu. 
·como concedo autorização repartição telegraphos fornecer 
· qualquer telegramma meu. nesse sentido. 

0 SR. AGENOR MONTE - V. Ex. usa codigo particular?· 
O SR. HUGO NAPOLEÃO :_Uso com tres pessoas ape

. nas do Estado. Fornecer-lhe-hei, se desejar, a chave do co
. digo por mim empregado, dando-lhe liberdade de traduzir 
qua~quer telegram.ma para mim enviado, nesse sentido . 

. o SR. AGENOR MoNTE!- Agradeço, mas não é necessario. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Aliás, esse é um velho 

. systema, já muito sediço. · 
O SR. AOENOR MoNT!ll - V. Ex. está trazendo á ton:J 

. esses factos inverídicos, exclusivamente para ter repercussãO< 
na Camara.. 

o· SR. HUGO NAPOLEÃO - Prossigo, Sr. Presidente,. 
na leitura dos telegrammas recebidos. Lia eu o seguinte,. 
quando fui aparteado pelo Sr. Agenor Monte: 

"São Raymtindo Nonato, 3 de Agosto. 

Sr. Hugo Napoleão - Rio- Appello para V. Ex ... 
alto expoente de patriotismo, no sentido. de tomar
providencias contra as tropelias e coaccões, exercidas
pelas autoridades, no interior desta zona, afim de im
pedir o alistamento dos adeptos do Partido Progres
sista Píauhyense. Caravana composta p~efeito e co.Ie
ctor São Raymundo, sub-prefeito e delegado daqui, 
percorre o município, fazendo recrutamento eleitoral,. 
ameaçando com a policia e o fisco. Políciaes escoltam
matutos ao mercado para a fabrica do alistamento, 
Delegado que sou daquelle Partido aqui, já fui inti:.. 
mado duas vezes a ver-me processar por crime de
perturbação de serviço e por ter requerido verifica
ção de identidade de lettra. Ha poucos dias, qualificao;-· 
do, comparecendo audiencias, verificando, fui alli en
juriado pelo delegado de pqlicia e. seus capangas, ar~ 
mados de facas e revolveres. Reclamei ao Juiz e disse
conter attribuicões de presidente da Delegação do Par
lido Progressista. Fui ameaçado de motte pelo proprio. 
Juiz. Minha mulher teve a sua petição desviada. 
Para amedrontar amigos e irem commigo ao cartorio .. 
ameaçam assas!;inar-me. fazendo disparos nas ruas~ 
Approximam-se as eleições e não consegui sequer alis
tar quinto correligionario .. Inutil recorrer Interven
tor cujos partidarios são immunes. Saudações. 
Aristides Dias." 

O SR. FREIRE DE ANnli.ADE - V. Ex. dá-me licença para:: 
um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - O aparte será ao tele
gramma. 

O SR. AGENOR MoNTE - E' interessante a coincidencia, 
de telegrammas de varias municípios que relatam, simulta-. 
neamente, as mesmas violencias. 

O SR. FREIR~ DE ANDRADE -Eu daria outra explicação, 
Provavelmente esse delegado do orador não arranjou os elei-· 
tore~ que S. Ex. delle e:xigm, e, agora, approximando-se as
eleicões, procura uma justificativa. 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 07/1012015 15:46- Página B ae 32 

·-:H6 ·-

··· . O SR. HUGO NAPOLEÃO ...:_:Sabe" V. Ex. que os meus 
'elementos no Estado são estaveis, passados · pelo fogo · ·da 
opposicão durante muitos annos,· e isso é cousa que as urnas 
:v~ o. provar. 
. .. O Sa. AaENOR MoNTE - Esperamos com ansiedade esse 

·:~;esuitado. · 
O SR. FREIRE DE ANDI\ADE- O orador passou no Estado 

como. um cometa, Nunca. viveu, nunca trabalhou lá . 
. O SR. HUGO NAPOLEÃO- E que "invenção" é V. Ex. 

no Estado? Com que elementos conta? Tenha a bondade de 
"<lizer-me. 

O Sa. FREIRE o E AND"R.ADE - O meu elemento é unica
mente de medico que .trabalha ha vinte annos na sua terra. 

O SR. AGENOR MoNTE - O orador está com medo da 
1ierrota e quer justificar-se com antecedencia. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Posso garantir a V. Ex. 
<!Ue se me forem dadas as garantias necessarias a um plei-
to livre... · · 

0 SR. Fl\EII\E OE ANDRADE ~ V. Ex:. o perderá, como 
-perdeu de outra vez. 

O SR. HUGO NAPOLE.~O- ... poderei estar confiante 
-na victoria. Essas garantia3, entretanto, parece-me que se
Tão como as que alludem os telegrammas a cuja leitura 
-procedo. 

o sa. AGENOR MoNTE - Darei explicações sobre esses 
telegrammas. 

O SR. HUGO NAPOLE.~O - Terei _grande prazer em 
~uvir V. Ex. E se a expTicacão for de molde a convencer
me, eu, com a nobreza ;je atliL.ude de sempre, me declar arei 
vencido, affirmando que meus correligionarios não teem 
razão . . 

O SR. AGENOR l\loNTE - EsLou certo de que V. Ex. fará 
isso, porque as informacõeõs são inverídicas. 

0 SR. FREIRE DE ANDRADE- Acho difficil, nunca político 
~lgum se declara vencido. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Por que não? Assim sem
pre lenho agido. 

Sr; Presidente, vou ler outro telegramma, de São Ray
·mundo: 

-A attitude facciosa do Interventor do Estado, 
transmittindo ordens, atravez do Chefe de Policia, aos 
officiaes do interior, para auxiliarem os prefeitos e 
collectores na cabala eleitoral, desconsolado:-a. O dele
gado Regional daqui, para justificar sua actividadc, 
declarou haver recebido tal ordem. Ignora o pavor 
que a Policia e o Fisco inspiram aos sertanejos. O 
patriotico e esclarecido espírito. de V. Ex. compreen
derá os inuteis esforços que possamos fazer para que 
o futuro pleito exprima a consciencia livre dos 
piauhyenses com a . permanencia de tal machir.a de 
compressões. - Saudac()es. -José Dias.- José Fer
reira. - Paes Landim." 

O SR. AGENOR MoNTE -Desejaria ver esse telegramma 
.ou qualquer documento do chefe de policia ás suas au to
:ridades, dizer é facil. · 
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. O S:R. HUGO NAPOLEÃO - Os telegrammas estão
aqui. (O orador pa.ssa os tf!Zeorammas aq Sr. Deputi:ulo RauE. 
Bittencourt.) . 

.. O S~t. AGENOR MoNTE - Mas são telegrammas de corre- : 
ligionarios de V. Ex.; eivados, portanto, de partidarismo. .: 

O SR-. HUGO NAPOLEÃO- A V. Ex. incumbe pr()var·· 
o contrario. O onus da prova cabe a quem a.llega. V. Ex-~, · 
culto como deve ser, ... 

o Sa. AGENoa MoNTE- Obrigado. 
O SR. ·HUGO NAPOLEÃO- ..• certamente não ignora ,_ 

isso. 
· -o SR. AGENOR MoNTE - O onus da prova incumbe a 

quem affirma .. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Estou apenas trazendo aa · 

conhecimento da Camara. os telegrammas por mim. recebi- · 
dos. Se esses teleg-rammas não forem verdadeiros, VV. EE.."C... 
se incumbirão de provar. a: . falsidade. 

O SR. ·PIRES GAYo.so - O onus da prova cabe a que_m , 
allega. . . . . 

· O .SR; HUGO NAPOLEÃO- A quem allega, muito bem~ 
mas não estou só allegando: estou trazendo factos constan- : 
tes de telegrammas ao conhecimento da Casa. Até aqui, a 
documentação do affirmad~ é miuba. · 

·'v. · Éx., ·sr. A.genor Monte, é que estã dizendo o con-
trario, eslá fazendo affirmacões. Ou V. Ex. entende que & 
negação de um facto ·não constitue ·affirmaliva? V. ·Ex. en
tende assim? Pergunto a V. Ex. se a negação de um facto 
não constitue affirmativa de f~êto opposto · ou contrario • . 
(Pausa.) Vê V . Ex. que não sabe o que estã dizenCio... ,, 

o !:iR~ • .\GENoR.' MoNTE ;_ Qu~m não sabe 'é v. Ex. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- V. ·Ex. quei· negar,, o que 

dizem os telegrammas dizendo · que nã·o constitue verdade. 
Lo·go, V. Ex. eslá na obriga:cão de fazer a prova · dó que · 
affirma. ·· 

O SR. AGENOR MONTE . ~ V. Ex., sim, ql,J.e traz accusa.:. .· 
ções, deve fazer a prova. · · 

O SR. HUGO NAPOLE.\0 - · -Estou , fazendo affirmacões 
e trazendo as provas que· possuo: Màs , V :·Ex. térã que des- . 
t~nir . ~in h as arguicü(:s. · · · · 

d SR. AGENOR !\io~TE- .V. Ex·. deve trazer essas ordens 
do chefe de policia aos seus subord~nados. 

O SR. HUGO NAPOLKiO :....._ Não trago porque não as:. 
tenho, mas trago os telegrammas que recebi . Nesse terreno. · 
V. Ex. vae mal. Se_ria melhor mudar. 

O SR. AGENOR Mo=-TE - Faço o mesmo que ·v. Ex., que 
e~tá affirmando baseada em telegrammas de correligiona
r!Os. 

'o SR. · HuGO NAPOLEÃO___: Estou affirmando .com te
!egrammas. E V. Ex .. com que o eslã, então? 

O SR. AGEMR · MciNTE - Com a m·esma autoridade de v·. Ex·. . . . , 
. . 

O SR. HUGO; ~APOLEÃO- Mas nãó sou eu, .quem diz:·. 
isso: süo cidadãos de Jaicó. V. Ex, repito, affirma ,com 
<J:Ue? 

I , .. : •. • :-.. . · .. .. · .. • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:46+ Pág ina 10 de 32 

- 3i8-

·'O SR. AaENoR MoNTE - Com. os dados, eqm os con~~
<eímentos que temos das· autoridades que actualmente dlrl
gem os destinos do Piauhy. Já tivemos pleito no Estado e 
.o ·governo recebeu da opposição telegrammas dando felicita
-ções pela liberdade com que foi realizado . 

.Q SR. HUGO NAPOLEÃO - Liberdade?! Demittindo 
.delegados de policia a:dversarios, nas vesperas do pleito? 

O Sa. AGENOR MoNTE - Cite um . 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - O de Campo Maior, por 

.exemplo. 
O SR.. AGENOR. MoNTE - E' um terceiro sub-delegado. 
O SR. HUGO NAPOLE.W - Mas é delegado e não po

.dia ter sido demittido em virtude de lei. 
O Sa. AoENOR MoNTE - Não foi demittido: foi suspenso. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO.- Não podia ter sido. Foi 

.acto do interventor que implica em vio!encia e desrespeito 
.á lei. 

O Sa. FREIRE DE ANDRADE- O Tribunal Eleitoral achou 
justo negar a ordem de habeas-corpus impetrada. por esse 
funccionario. 

O SR. AGENOR MONTE - Os correligionarios do nobre 
orador requereram habeas-corpus ao Tribunal Eleitoral e 
.este o denegou porque não havia. fundamento. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ignorava isso. 
O Sa. AGENOR MoNTE - Pois não 'devia. ignorar. 

O SR. HUGO NAPOLE..\0 - V. Ex. não póde dictar 
:.normas á minha vida. Peco permissão para discordar. 

(Trocam-se a.part~&.) 

O Sn. AGENOR MoNTE- Os prefeitos que V. Ex. lã 
mantinha e que foram conservados pelo gov~rno dul'ante ail 
eleições declararam. segundo informacõeil officiosa.s vindas 

-do Estado. que não tinham rompido com o governo, mas com 
.o Pat·tido Nacional Sociahsla, tanto assim que se conserva
vam em cargos de inteira confiança do governo. 

O SR. HUGO NAPOLE.~O - Assim deveria ser enten
-dido. Mas esses prefeitos e colleclores, cuja perfeita exa
.ccão no cumprimento do dever V. Ex., como Direet.or de 
Fazenda do Estado, havia reconhecido, foram, depois das 

--eleições, de mil tidos pelo governo. 

O SR. Aa&..,oR MoNTE - Naturalmente, porque creavam 
-difficuldades ao governo; e nenhuma administracão mante
:-t'ia em cargos de sua confiança funccionarios que lhe creas-
sem embaraços. · 

(Trocam-se numerosos apartes.) 
O SR. PRESIDENTE - A.ltencãol Eslá com a palavra o 

:Sr. Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃ'O - Sr. Presidente, devo dizer 
. .a meus collegas de bancada qoe neste recinto as armas que 
prevalecem são as da íntelligencia, da eloquencia, da sabe

-doria, e não o uso dag vozes altas e dos.grilo!l. 

O SR. AGENOR. 'MoNTE - Não estamos usando de outras 
.armas, embora não tendo .a :intellígencia e cultura de V. Ex. 
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• O SR. HUGO NAPOLEÃO -·Não sou intelligente nem 
-culto como VV. EEx., mas não costumo perturbar os ora-
dores com gritos. · 

O SR. AGENOR MoNTE - Estou apenas dando apartes 
.:a V. Ex. · · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Toda vez que assomo á 
tribuna, o faço consciente do que vou affirmar. 

Estes factos, Sl·. Pre·sidente, e outros que se v·ãcr deo:en
rotando em varias unidades da Federação, servem para ro

!bustecer no meu espírito a convicção da nece35lo:lade. do. 
afastamento, dos Governos dos Estados, dos Inle<'V'3nlore3 
facciosos, ... 

0 SR. FREIRE DE ANDRADE - Agora V. Ex. ·mostrou O 
.que quer. 
· O SR. HUGO NAPOLEÃO - .•. e daquelles que, can
dirlatos aos governos constitucionaes, não se vão porlaildo á 

;altura dos cargos que occupam, e, por isso mesmo, d'~ixam 
entrever que rião presidirão ás eleições· de outubro com a 
set·enidade neutra! de .i uizes, conforme está nos anseios da 

1'\acão. 
O SR. AGENOR MoNTE - Pediria a V. Ex. citasse os 

·nomes desses interventores. 
O SR. HUGO NAPOLK:\.0 - Quando fôr opportuno, 

.eital-o.s-ei. ~ão pense V.· Ex. t.::nha eu medo de tomar 
-altitudes. Minh~ vida publica é um exemplo con~tante de 
-desassombro. (Muito bem; muito bem. O orador g cumpri-
··mentado. ) 

O Sr. ·Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submet
-rter a immediata discussão e volacão o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o Sr. Presidente da Camara se d ig11e de 
"Ilomear uma Commissão para dar parecer ao proj~cto que 
·estende aos estudantes o alistamento eleitoral ex of{icio. 

Sala das Sessões, 13 de Agosto de i934. - Adolpho 
.Bergamini. 

J u.s ti(icação 

Tratando-se de assumpto notoriamente urgente, pois 
-t;e objectiva facilitar a insct'ipção da mocidade univel.'.sila
ria para que ella possa tomar parte no proximo pleito, jus
i.ífica-se perfeitamente o requerimento. 

As inseri peões, encerl.'am-se a 25 do r-on•ente. Restam 
:apenas 12 dias. 

Encerraria a discussü.o e, em seguida, é ap
provado o requer·lmento. 

O Sr. Presidente - Nomeio para constituir a Commis
:.são os Srs .. : 1'11a:noe1 "Reis, Abreu Sodré e Nero de Macedo. 

O Sr. Pre~idente - Sobr~ (I mesmo nssumpto. ho.. um_ 
requerimento de m·genc ia as~ignado pelo Sr. Deputat.lo 

.:l\.dolpho Bergamini. 
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· :. 
REQl:ER!::\1E;);T0 DE URGENCIA 

Requeremos urgencía para immediata discussão e vo-.. 
11'!c;ão do projecto que estende o alistamento eleitoral ex of
ftcio ao~ esludanté~. 

Sala das Sessões, 13 · de Agosto de 1 :)34. ~ .A de ~ph~ IJer-
gamini. - T.h.ie1·s !.'eriss'1 . - Mozart Lago. - tlenrtque. 
Dods·worth.. - Sampaio -Con·éa. (1) 

Esle requeriiner:to cont~m o numero neces.sario de a~., 
s;gnat uras ·para que a Mesa o receba. . 

Entl'etanto. appai·ece U !Il obstacuio; é o r~lativo ao p.; . .. 
recer da Comm.issão, que, no . emtant.o, será transposto se,. 
porventura, ella se considerar apta a dar parecer verbal.. 
\'Ptiusa.) · · ·. • · ·. , __ 

. Tíma vez que a Commissão nada declara sobre o as-. 
siJmpto . •. 

O Sr. Adolpho Bergamini - .Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o · 
Sr. Deputado Adolpho Bergamini. · : .. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Sr. Presi~: 
dente, o projecto que tive a honra de offerecer á cvosiue-:· 
ração da Casa é de uma simpltcidade unica . 

. Sllbt> V. E.-.;:. ql~c foi conferido o direito ·de qúalificacã:J 
e lei.toral ex-o(Ticio, a associações e · syndicatos. Esse ali~ ta-· 
menta se opéra em virtude je Simples declaração dos ·int~
ressados perante a5 directori~ dessas corporacões. 

o Codigo Eleitoral conferiu igual d treito de qualificação 
ex-o(ficio aos funcciona.rios .publicas; sem ~mi:Jargo. :1 mor 
parte destes não tinham airida,-- aó.lernpo da promulgnção .:lo 
C.odigo, foml'cido ás respectivas repartições os documentos 
cpmpi·obalorios da pmpria qual iúcaçãó, .no . ·quo; concerne a~ 
l!x igeneJas par~ o alislam~nl·J el<?itoral.·.. . · .. 

Pot· qu~. Sr. Presidente, recusar-se, exclu indo-se do O··
neficio da lei, igual dH·eito· aos eslúdanl~s que tem as sulls 
certidões archivadas nos institutos em que realizaram as ma
triculas, e,tabelecimenlos -de enl!ino que ou sã0 offic iaes ou 
fiscalizados pelo GoYerno. · 

Dess'arte, a relação ·extrahida pelas secreto.rias das rt>s- · 
~eclivas escolas S8r á baseada em ·documentos auth entu:o~. 
cabendo aos funccionarios das secretarias tie;;ses mencw:-~a
dos estabelecimentos apenas seleccionar aquelles dos estu_. 
dantes ·que já tenham attingido· a idade de 18 annos, fixar:la 
na Constituicão de 16 de Julho, e reunam as outras condições 
de nacionalidade e as demais estabelecidas na lei. .\es~:, 
conformidade, Sr. 1-'resldcnle. o pllr.;cer ·que o reg:men~o am 
vigor detet·mina o;eja dado ·-- e, no caso de urgencia. isso f! 
possível em plenario, - afigura-se-me muito facil e esto~; 
certo de que .:>s nobres membros da Commissão Espec1a!, 
que V . Ex-. houver p·or bem nomear, não retardarão em opi- · 
nar a re~peito, de maneira a poderem ser attendidas as aspi-

· (1·) · V. n. 1, ·nest'a Sessão . .. , 
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racões e os desejos ·. legÜimos da mocidade 'estudantina ... 
·(Muito bem.) 

O Sr. Abreu Sodré -Peço a palavra. 

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

O Sr. Abreu Sodré (Pela ordem) - Sr. Presidente, fa
lando em nome da Commissão ha pouco nomeada por V. EL 
para dar parecer sobre esse projecto, e adoptando as con
siderações feitas pelo Deputado Adolpho Bergamini, um dos 
autores do mesmo, a Commissão dá parecer favoravel. 
(Muito bem.) 

0 Sa. ADOLPHO BERGAMINI - Agradeço ao nobre Depu
tado. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa, neste 
momento, a i)resença de 120 Srs . Deputados. Não na nu
mero. Existindo, entretanto, requerimento de urgencia sobre 
a Mesa, vou suspender a sessão por dez minutos, afim de ver 
si se perfaz o numero necessario para a votação. Faço um 
appello aos Srs. Deputados que se encontram presentes, 
para que se mantenham na Casa. 

Está suspensa a sessão por dez minutos. 

Suspende-se a sessão ás 15 horas e 5 mi
nutos . 

Reabre-se a sessão ás 15 horas e 15 minutos. 

Comparecem mais os Srs. : 

ClementinÓ Lisboa, Cunha. Mello, Leandro Pinheiro, Joa
quim Magalhães, Agenor Monte, Pires Gayoso, Freire de An· 
drade, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Jehovah Motta, Fer.,. 
reira de Souza, Arruda Falcão, Deodato Maia, Arlindo Leoni; 
Francisco Rocha, Ruy Santiago, Adolph" Bergamine, .Nilo 
de Alvarenga; Accurcio Torres, José Eduardo, Lemgruber Fi
lho, Manoel Reis, -Daniel de Carvalho, Waldomiro Magalhães, 
Anthero Botelho, José Christiano, Moraos Andrade, Verguei
ro Cesar, Cincinato Braga. Abreu Sodré, Generoso .Ponce, Pli
nio Tourinho, Lacerda Pinto, Adolpho Konder, Raul Bitten
court, Gaspar Saldanha, Vasco de Toledo, Alberto Surek, Gui
lherme Plaster, Edmar Carvalho, Walter Gosling, Pedro Ra
che, Ale:tandre Siciliano, Euvaldo Lodi, G'lstão de Brito, Oli
veira Passos, David Meinicke, Moraes Paiva, Nogueira Peni-
dci (49) . . . 

Deixam de comparecer os Srs. : · 

· Pachecc de Oliveira, Christovão Barcellos, Thcmaz Lobo, 
F ernandes Tavora, Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo <ia 
.Matta, Abel Chermcmt, Moura Carvalho. Carlos Reis, .José 
Borba, Figuei~edo Rodrigues, Martins. Veras, Vellozo Borges, 
Odon Bezerra, Herectiano Zenayde, P~reira Lira, João Alberto, 
Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario. Do::ningues, 
A.rruda. Camara, Arnaldo Bastos, J o.:;e Sá, Aldo3 Sampaio, Oso
rxo Borba, Humberto Moura, I~idro Vasconcellos, Sampaio 
Costa, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Ro-

c. D. - V.OLt:ME 11 2i 
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drigues Daria, J. ,J". l;ieabra, ~rjsc·:> Parai,;o, Clemente Ma
riani Magalhães Netto, Medeiros Netto, Alfredo Mas~are
r.has' Leoncio Galrão, Attila Am:iral, Manoel Novaes, Glleno 
Amado, Negreiros Falcão, Aloysio .Filho, Paulo Filho, Arnold 
Silva Lauro Passos, !Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Car
los Í.indenberg, Godofredo 'Menezes, Lauro Santos, Pereira 
Carneiro, Oiega!'io Marianno, Mozart Lago, Prado K~lly, Ce~ar 
Tinoco, Alipio Costallat, Cardoso de M~llo, Soare:: F1lho, Ews 
Fortes Mello Franco, Ribeiro Junqueira, Adelio Maciel, Mar
tins S~ares, Pedro Aleixo, Augusto Viegaa, José Alkmim, Si
mão da Cunha, João Penido, João Beraldo, Furtado de Mene
zes Levindo Coelho, A.lei:x:o Paraguas.su', :Relmiro de Medei
ros; Campos do Amaral, Bueno Brandão, Jacques Montandon, 
Plinio Corrêa de Oliveira, Theotonio Monteiro de Barros, Ro
drigues Alves, Almeida Camargo, Mario Whately, Hypolito 
do Rêgo, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Carlota de Queiroz 
Lacerda. Werneck, Antonio Covello; Henrique Bayma, Sam
paio Vidal, José ·Honorato, Domingo!> VeJ.lasco, João Villns
bOas, Francisco Villanova, Antonio Jorge, ldaiio Sardemberg, 
Nereu <Ramos, Aarão Rebello, Carlos Gome5, Simões Lopes, 
Mauricio Cardoso, Frederico Wolfenbuttel, Pt:dro Vergara, 
Adroaldo da Costa, Minuano de Mour<"t, Acyr Medeiros, Gil
berto Gabeira, Martins e Silva, Ant:>nio Pennafort, _Armandc 
Laydner, Edwaldo Possolo, Eugeni.') Monteiro de Barros, Mario 
Manhães, Milton Carvalho, Ricardo :Machado, Augusto Corsir.o, 
João Pinheiro, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Rocha Faria. 
Roberto Simonsen. (126.) 

O SR. A.J.'VTONIO CARLOS, PRESIDENTE, REASSUME A 
PRESnDENCIA. • 

O Sr. Presidente - A lista de presenca chegou a accusar 
9 COJ!lparecimento de 127 Srs. Deputados. A Mesa, porém, 
~stá mformada de qüé varibs Srs. Deputados já se retira
ram. Assim, o reqtierimento de· 'urgencia não pode ser vo-
tado. · ·· · ·· 

Está. finda a horà destinada ao expediente . ·: .. 
Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

_ O. Sr. Presidente - Não havendo numero para as vota-
ço~s ~onstantes da Ordem do dia, dou a palavra, para ex
phcacao pessoal, ao Sr. PeP':J-tadq Adolpbo Bergamini. 

ô ~. Ado,lphó Berg'amini ('Pará explicaçáo pessoal) -
:--- H'a dias, Sr: Pre'sidénie; J>r'OceiH da ·tribuna á leitura 
de um appello pro'Vihdo . da SOCiedade. Amigos· de Alberto 
Torres, re'h'1.tívo t· 'crinstrUC'çii:o de úm viadücto sobre -as li
nhas da Es'tradà. de ·F~rro 'Céntràl ·do Brasil e que liga o 
bairro ·de Sã~? Cbristqvão ao do Engenho 'Velho . · · 

Em virtl:).de de ter sido diV)ligada essa chcumstancia, 
Io~-me .eiiderec~da a segufnle .éarta:. (U~ . 
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. "~io. de Ja:tteiro, ~ de .Ago5to-de 1934. 

Exmo. Sr. J:leputado Adolpho Bergamíni. 

Saudações : 

· Chegando ao meu conhecimento que V. Ex., da 
tribuna da C amara dos Deputados, fizera uma cr·i Lica 
sobre ·a consLrucção que a Central do Brasil está le
vando a effeito, de um viaducto, no bairro de São 

· · .Christovão, fazendo -inserir -no orgão ·official um pro
testo de directores da Sociedade Amigos de Alberto 
Torres, appresso-me em vir a sua presença para que 
bem possa .ajuizar do crif.erio adaptado para levar 
avante tal construcção, sem. onerar os cofres da Pre-

. feitura do Districto, de juntar a esta, por cópia, os 
elementos necessarios. 

A Central do Brasil com a. construcção do viadu
cto, teve am mira tão sómente, supprimir uma pas
sagem de nível ·acautelando, dessa forma, as vidas 
preciosas daque1les que por ani são obrigados .a tran
sitar, tüdo dentro das condições -mais economicas, 
sem demovel-a qualquer outro proposito, qual seja o 
de ·sacrificar a Quinta da BOa Vista ou quaesquer e$
p~ciipens qe raridades -que lá se encontrem, pois, com 
·o mesmo amor.· que os demais, pelas nossas tradições, 

. não seria ~apaz de . fazel-o. . . 
Posso afiançar a V. Ex. que a Quinta da Boa 

Vista mu1to lucrará no seu embellezamento com a 
construcção do viaducto, sendo qU.e, a unica cousa que 
'talyez se · torne· 'preciso sacrifi'càr será uma das mui
taS pttlmeiras que lá existem . · 

Assim, para completar o motivo desta e para que 
poss!l .fazer um julgamento, justo e perfeito, espero 
que V. Ex. fará registrar nos Annaes da Camara dos 

· Depulados, os documentos que Lomo a liberdade de 
,juntar. 

Sirvo-me da opportunidade para apresentar a 
V.. Ex. os meus protestos de alta ·estima e conside-·•· De V. · Ex. Ato. Adro. e 'Obgo. - Cel. João àe 
Me_nàonça Lima. · director." · 

· Sr. Presidente, o pt'Oprio tJartado'r da 'ellrta ouviu ·de 
mim o desejo de realizar uma. visita in loco, afim de haurir 
umà ~mpressão . dired.a . Dias depois, füi aó viaduoto, e lá, 
o Sr. director da Central, muito gentilmente, deu-me escla
recimentos, fez o hi'st'OrJco daquell~. obra· e, ·~m duvida, nin
guem .poderia suppOr tivesse a administra'ção pretendido 
.mutilar o\1 ci:esfigurar o ·parque, que é uma das joias ~a Ga.;.. 
pital da IlepUbltca - a 'Quinta da 'Bõa V'l'Sta. . · 

A controversia entretanto, continúa, já agora no ter-
reno · .tei:hnreo • · 

Depois ·dessa visita, outra fiz, pessoalmente, · sem estar 
acoJJl'panhado de (iuem quer que .fosse. Sei ·agora que a Cen
.tral :do Brasil, em virtude · da 'eleotríf.icaoâo, já em começo, 
s~ vê -obrigada a fechar uma passagem de niv~~; ·do contra
no, \11das .:seriam. ceif(ldas .~onstantement~ e. t:udo aconselha, 
portanto, uma pro\ridetleia tmmediata e urgente. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 07/1012015 15:46· Página 16 00 32 

- -324-

Nã,o poss<i, po~ni; '·sr..· Presidente, modificar a convi
cção em que estou, convicção resultante da observação dia
ria dos factos e que consiste no seguinte: 

Foi permittido pelo Governo anterior á .Revolução -
creio mesmo que na administração Francisco Sá no Ministe
rio. da Viação - à pratica de um crime inominavel, qual o 
do fechamento da rua Figueira de Mello, arteria importan
-tíssima que ligava o bairro industrial, por excellencia, da 
:Capital do Paiz ao .centro da cidade. 

Ora, quando a Estrada de Ferro Central do Brasil, ad
ministrada pela União, empreende obra custosa e difficil -
a elevação de suas linhas ~ para que o bairro de São Chris
tovão e outros nada venham a soffrer, verifiea-se que, pa
·rallelamente, uma -empreza particular, afim de forrar-se aos 
-onus de obra de igual porte, intercepta a passagem, veda o 
transito de pedestres, como o. transporte de cargas e de 
.ouf.i"a natureza, tomando um .tr.ecbo de logradouro publico, 
.como é a rua Figueira do:! Mello. e, além disso, oc.cupa area 
de terreno que é da Estrada e a reserva ao seu serviço par
.ticular. Pois, então, a administração publica faz dispendios, 
eleva as suas linhas e uma empreza particular se sobrepõe a 
tudo e a todos, infringe dispositivos elementàres de lei -
quando toda a gente snbe que um logradouro pUblico não 
pode ser occupado por particular? 
. Venceu a Revolucão e eu, na defesa do Districto, como 
Interventor que era, dirigi-me ao Ministro da .Yiação da 
época, em officio que consta dos Annaes, em virtude · de lei
tura a que procedi, exhortando·o a qUe providenciasse, im
inediatamente, no sentido ãe ser aquelle ttecho reaberto e 
.entregue ao uso e. goso da população. De vez que o poder 
publico fechou ouvidos aos reclamos . dos habitantes do Dis
tricto Federal, não ha duvida que o problema do transporte 
.e transito se aggràvou; e então a Central do Brasil julga, si 
não resolver inteiramente o problema, attendel-o quanto 
'possivel, cons~ruindo um viaducto proxim~· á Quinta da BOa 
Vista. · · 

A questão, Sr. Presidente, tem sido debatida e· .reveste 
â.spect:os technicos .que, confesso, não· disponho de elementos 
·para abordar. Sem embargo, a minha impressão pessoal -
e ella vale muito pouco, mas tem o cunho da sinceridade -
·é a de (\Ue,. a.l\tes. de tudo, o Governo deveria, de qualquer 
forma, amda que violentamente,· como eu ·o faria e estava 
na disposição de o fazer quando governo, reabrir a ·rua Fi
gueira -de Mello restituindo ao publico . o trecho que lhe per
·tence. · · · · . . .. 
. . . Indo ao énç:ontro ao de·sejó do illustre director da ·cen-
1ral do Brasil, encamiliho, para ser · devidamente publicado, 
.t> ·dosBier .que, · em cópia, . ·S • . S.. entendeu de enviar-me. 
Agr::tdAço-lhe, desta tribuna, a gentileza com que me pres
.tou os esclarecimentos que suppõe dirimirem a questão. · . 

Satisfeito, assim, o desejo de S. S . .r reaffirmo o ponto 
.de .vista em .. qt.ie · :ine encontro: nenhum problema dessa na
tureza, · a· meu V'êr, deveria ser enfrentado sem que, antes, se 
reabrisse a arteria ctUe communica o bairro de São Cbristo;. 
'vão: indtistt'ial por é:tcellenêia·, com () 'centro da cidade, bair
·ro ·<IU.e,· abusiva. e erimil;lOs~mente, uma empresa particull!ol" 
·fecbou; quando ' a Estrada de Ferro Central. ·do Brasil •. da 
·Pri>pr).a 'União; fez dispêndios grandiosos para. elevar· as suas . 
·Jir.has. Não çompreendo essa ·· · dii'feren:ça, nã&. compreendo 
essé privilegio. tMuito bem; muito bem.) .. 
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])oou_~ento a que se refere o Sr. Deputado Adolpho -:Berga• 
mini em seu discurso 

Copia do processo n. 36.109. da Prefeitura: 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL.DO BRASIL 

Copia. Officio n. i .287. - Directoria- Rio de Janeiro. 
6 de Outubro de i933 - Exmo. Sr. Interventor Federal no 
Districto Federal -Tenho a satisfação de transmittir a Vos
sa Ex. o ante~projecto ·da passagem de-vehiculos e pedestres 
em São Christovão. tornando-se necessario que, para a sua 
execução. essa Prefeitura autorize a construcção da rampa de 
accesso do lado da rua Bartholomeu de Gusmão em terrenos 
da Quinta dá Bôa· Vista~ A passagem em apreco não pre
judicará o Pat::-imooio Municipal. pois que será elevada, fi
cando, dest'arte, livre a área correspondente á mesma nos 
intervallos das columnas que supportarão a lage. A predicta. 
área poderá ser aproveitada por essa Prefeitura para guar
dar os materiaes de conse~ção do jardim. fechando-a com 
uma ~imples parede. Tratando-se de medida de alta relevan
cia, que . vem de encontro aos desejos não só dos que têm 
necessidade de atravessar constantemente um local de notorio 
çerigo, dada a quantidade de linhas ferreas . ali existentes, 
como tambem desta administração, que tem o dever de pro
curar minorar as causas dos accidentee pessoaes que ali se 
lêm verificado, espera esta directoria que . V. Ex . se dignará 
dar o seu assentimento á solicitacão aqui feita. Reitero a 
V. Ex. os meus protestos de elevada consideração e respeito. 
- (P. 3.347-190-933) .-Mendonça Lima, Director Confere. 
- Nelson de Miranda Ribeiro, escrevente de t• classe. Visto. 
- D. Vasconcellos, secretario. 

. Secretaria Geral do Gabinete do Prefeito. - Remetta-se 
á D. de Engenharia. (U-10-933) . - Sub-director adminis
trati1.IO . 

Á 2• Sub-Directoria. (20-i0-933) .·- Delso da. Fonseca.. 

DIRECTORlA GERAL DB ENGENHARIA 

4 2a 'Divisão da Aviação. - Carlos Pena.. (25-10-933), 
sub-director da 2• Directoria. 

Sr. Sub-Director - O projeeto é de grande vantagem, 
pois facilita a communicacão das duas margens da E. F. C. 
do Brasil, cortando a passagem de nivel da rua S . C. 

O calçamento da rua V. de Nictheroy desde B. G. até 
B. A. Nery ·será um complemento necessario a esse grande 
melhoramC'nto que a Central vae executar. 

Em 30 de Outubro de 1933. - GoyaM • . 
Sr. Dr. Director Geral de Engenharia - Concordo com 

a informação prestada pelo Engenheiro Chefe da 2• Divisão. 
Penso que deve ser pedido parecer da Directoria G. de Mattas 
e Jardins e Agricultura. 

Em 3-:11-1933. - C. Penna . 
Á. . 5• Sub-Direetoria, para dizer com. urgencia. 
Em 4-fi-1933. - Delso Fonseca. 
Sr •. Dr. Sub-Director da 5• Sub-Directori.a ~ A avenida 

B. de G. está proj ectada com a largura. de 20 metros, con-, 
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form~.'verifica-se da ·Cópia do projeeto n. 59i (junto}~ AS;. 
sim, julgo que o vã~ da- pas-Sa~m sobre · esse logradouro de
veria ter a largura de 30 metros e não f3,7 como está in
dicado DO projecto d~. E. F . e~ B •. 

Em 2J-H-i933. -· AntoJtio. Souza. Mt;ndes. engenheiro 
Chefe de Divfsão. 

Á' 4"- ·Divisão · peço informar. 
· E~ 2t-Ü-t9a3. ~ C.o.sta Ferrei;a. 
Dr~ Engenheiro Chefe .;__ Segundo o plano do. Direetor. 

· é ó loeal attillS'ido, mas como as modificações projectadas 
dependem da remoção das linhas, ferreas, ju)go nada htlver a 
oppôi-; quanto á execuçãtl do presente projeoto. 

Em 2-i-H-i933. - E. Pimentel. 
. A 5a Sub-Directoria - Estou de pleno acoôrdo com a 

informação. 
Em 2-l-H-1933, - A. God.Dv. 
Á Ph~eetoria - to de tão grand& vantagem para a viaclio 

urbana o projecto organi2:ado pela· administração .da Central, 
que a meu ver, não se deve crear embaracos ' sua execução. 
A suggestão do Sr . Engenheiro da. • • • viria encarecer e:ttra
ordinariamente. a obra. projectada. embora muito justa. pelas 
causas com que a justifica. - 24-H-1933. -Costa Ferreif'(l. 

A. D. G. Mattas e Jardins e Agricultura, pedindo dizer 
visto. como, guantp ao Q\le se entende com. os serviç_os arectos 
á es.t.:l Divisão; nada ha a . oppôr. 

Em 2i-i2-933. - Delso da P~seca. 

A Sub-Direetoria de Jardins; para informar com ur
gencia. 

Em 23-:1.2-933. - Paulo Kluger. 

Ao Sr. Sub-Director - Estudando ante-projecto da Pas
sagem Superior junto, verifiauei que o mesmo vae occupar 
uma area. de cerca de 952 m 2, da Quinta da. Bôa Vista, exi
gindo o corte de 4 palineiras imperiaes e 2 jaqueiras, sen.do 
necessario a reconstruccão da alameda sobre a qual vae fi
car o víaducto, pois, esta oecupa mnis de metade· da alameda 
em quasi toda a . sua extensão e na parte maia larga, 
occupal-a-á complptamente as obras do viaducto, então em 
andamento, já estando c.OI!Stl,'uidas as fund~cões de um dos 
pilares e batidas . as es~. de 2 outros. pitares. 

Em 30-i2-93S. - Sil-va Po,.to. 

Sr . Director Geral - Contrario a qualquer damno e6• 
tectico dos nossos . parques e jardins, inicialmente lamento, 
que se pretenda alterar o traçado do parque da B. Vista. em 
uma d'e suas alamedas, para sobre ellas collocar um Viadueto 
que iria enfeiar toda uma extensão de cem metros r.o long<;~ 
de uma das faces do parque, .i,ust.~mente aquella voltada para 
o leito da E. de Ferro Central, vista em ú:!da a sua belleza, 
pelos viajantes do interior que demandam esta Capital. 

Acredito exista outra ~Wlutão para o caso que não venha 
modificar o traçado actual. Quanto ao QU.e se pretende .. rea
lizar. acha-se p~rfeitamente demonstrado na planta junta_ e 
estudada na informação do Sr. Eng. Silva Porto. 
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Ao vosso criterio e da adrilinistracão superior entrego a 
s9Iução do caso. 

Em 19-i-933. - Ferreira, Sub-Director • 

. Pevolva:-se á Directoria, de Engenharia - As allegacões 
da Sub-Directoria de Jardins siio razoaveis; tr.atao,do-se, po
rém, de interesse publico, peço que é de nosso devel" nilo 
crear embaraços. 

Em 24-1-933. -Paulo Kluger. 

llemetta-se á D. G. 
Secretaria, em 27-i-934. - B. Fonseca. 
Seja presente ao Sr. Director Geral. Em 1.;2-93~. 

PAP.ECEI\ DA CoM?diSSÀO DE tJaBA.NZSTAB 

Antes de entrar na apreciado do viaduoto projectado, 
que se nos permitta algumas consideraçõeõs índispensaveis 
á melhor compreensão do rróhlema em f6co. e tendo por fim 
chamar a. attencão das autoridades que intervêm na. estru
cturn desta cidade po.r·a o absurdo regime em que ella se 
desenvolve e cresce, sem que á sua expanslio presida · um 
plano regulador acceito e respeitado por todos os orgãos dos 

· governos, federal e municipal. Sob o ponto de vista t.echni
eo e logico, tal facto é sobremodo ·absurdo. antieconomicó e 
anarchico. uma vez que os problemas se li1!'am e se entre
laçam, á medida que us agremiações humanas progridem o 
augmentam. · 

O caso em ap:-eco á uma demonstração e)Qquente de tal 
verdade, a que todos os centros urbanos adiantados e bem 
administrados se submetterain, mas que, infelizmente, se 
não impoz entre nós. O problema do trafego transversal á 
linha da Central, nas immediacões da estação · de Sã11 Chris
tovão, está entre os muitos que não podem ser isolados e 
collocaàos no campo de aceão de um unico orgão urbano. 
Com effeito, a sua solução exige modificacões nos alinh&men
tos e nos perfis dos logradouros que convergem no local. 
Não é só isso: a sua ~olução economica está. numa grande 
dependencia. dos projectos relativos aos riachos que correm 
pelos talvegues vizinhos. Se os phenomenos estão ligados, 
não podemos contráriar as suas relações quando temos de 
abordar pt·oblemas em que elles concorrem. No caso em 
apreço. hn o aspecto hydraulico. ha o rio trafego ferroviario, 
o da circulação autoviaria, o nrchitetonico, e, finalmente, o 
paisagístico. E' pois, indispensavel, que na sulução de tal 
problema se não abstraia de nenhuma de suas faces. 

Antes, pois, de entrar nn apreciação do problema em 
questão, cumpre-nos aproveitar n. occasião para fazer um 
appello aos governos, federal e q1unicipal, sobretudo agorn 
que se vai electt'ificar a Central, no sentido de se conseguir 
a maior harmonia de acção entre todos os orgãos de admi
nistração que intervêm no corpo desta cidade e na. sua vida 
urbana. 

Âté o presente só ho~ve uma tentativa P<\l'a harmonizar 
e dar solução racional e moderna aos mu:liplos problemas 
dasta capital, in!elixmente sem assistcncia lechnica bem 
or ientada, desenvolvendo-se na maior desordem e de manei
ra antieconomica, como uma machina desconjuntada, sem o 
entendimento necessario entre os seus differentes elementos, 
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resultando de tal facto serias confiictos, que se observam 
'continuamente. 

. Essa tentativa se deve á administração Antonio Prado, 
contratando um urbanista estrangeiro de renome para ela· 
.borar um plano regulador para esta urbs • . Tal plano foi sub
mettido, pelo ex-interventor Adolpbo Bergamini, ao exame 
"de uma commissão de profissionaes, na maioria insuspeitos, 
C'dnhecendo bem as necessidades desta Capital. A referida 
Commlssão aceeitou o plano em apreço, nas suas linhas e di
rectrizes principaes, as quaes, por um decreto do actual in
terventor Dr. Pedro Ernesto, devem ser respeitadas. 

Entre as direetrizes do plano, como uma das suas bellas, 
relevantes e criteriosas determinações, figura, com relação 
á Estrada de Ferro Central do Brasil, a separação das linhas 
destinadas aos trens rapidos e expressos que demandam o 
interior, das dos trens suburbanos. Tal separação é indis
pensavel em face do projecto de zoneamento, na parte rela
tiva á zona industrial, a qual precisa ser bem servida sob 
o ponto de vista do transporte ferro~iario e ser estabelecida 
onde o preço do terreno e a proximidade do cáes. facilitem 
a installacão de ramaes, que liguem as usinas, fabricas e 
.depositas ás linhas ferreas. 

Outra admiravel solução do plano director, cujas prin
cipaes directrizes só podem ser repellidas por quem não tem 
estudos elementares de urbanismo, é o estabelecimento de 
uma gare umca. localizada de . accordo com o systema de 
avenidas que elle esboca e se desenvolvem para multiplas 
direcções. As gares principaes não se localizam mais como 
foram as da Central e da Leopoldina. Abi estão, para nos 
orientar, as indicações áo plano gigantesco de • · New-York, 
Chicago, a Union Station de Washington, a de Kansas-City e 
as de Cincinati, que se apresentam como realizações urba
nísticas assombrosas, a de Los Angeles já iniciada á custa 
dos systemas ferroviari0s que vão ter á progressista metro
pole da Caliíornia. As Union Stations resolvem innumeros 
problemas e são indispensaveis ao trafego mutuo e á vida 
das vias íerreas, bem como ao trafego de vehiculos na ci
dade. 

O architecto urbanista Alfredo Agache indiscutivelmen
te consultou bem as necessidades actuaes e futuras desta 
metropole, indicando a eonveniencia de se estabelecer uma 
gare unica para os trens do interior de todas as vias ferreas 
que servem esta capital, localizando-as em um ponto central, 
onde se interceptam e r;onvergem as avenidas destinadas a 
servir os principaes e mais populosos bairros do Rio de Ja
neiro. Quando se resolve um problema desta natureza., olha
se para alguns decennios posteriores á época do projecto. 
Assim o fez o architecto Alfredo Agache. quando planejou 
uma gare unica, por meio da: qual buscou coordenar os dois 
trafegas : o ferroviario e o rodoviario.· 
· Com o desvio dos trens do interior para outra faixa., pro
curou dar solução ao problema da circulação de vebiculos 
na zona suburbana; aproveitando a superfície occupada pelas 
linhas dos tr ens de cargas e expressos para o estabelecimento 
de avenidas lateraes a o actual leito da E. F. Central. Tal so
lução tambem permittirá melhorar ci aspecto dos suburbios 
sob o ponto de vista architectonico, aspecto que é sobremo
do lamentavel. 

Quem examina a planta desta capital na enorme zona 
que é servida pela E. F. Central, percebe. após uma ligeira 
inspecção, que esta urbs está seccionada em duas partes 
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através das quaes as eommunieac;ões são dificilimas e só 
são possíveis a longos intervallos, o que ... stá. desvalorizando 
os te:r:renos e prejudicando enormemente a circulação de pe
(j.estres .e d~ vehiculos, a qual está crescendn e tendendo para 
~a. alta intensidade, conforme mostra a observação. Não 
é só isso. Por falta de um Plano Director, o trafego parallelo 
ás. Unhas da Central . se tornou dific:ilimo pela ineexistencia 
de v1as lateraes amplas ~ em condições de corresponder ás 
necesidades cada yez mais prementes da circulação. As es
tações que são pontos de grande condensacão urbana estão 
~omo que abafadas, sem espaços livres em torno, em geral, 
são de difícil accesso vehicular. Tudo isto provem de uma 
falta lamentavel de coordenação entre as obras realizadas 
pelo governo Jl).unicipal e a administração da Central, nesta 
_Capital. A solução de taes problemas é hoje dispendiosa e 
(lifficil e a melhor até aqui apresentada é a indicada pelo 
plano diroctor. A simples electrifieação não sofuciona o pro
blema do traiego suburbano sem as obras complementares de 
urbanização. · 
. . Ha. necessidade de vias lateraes amplas ao longo das 
linhas como lambem de praças em torne de cada es~cão. O 
caso de São Cbristovão é um dos que mais evidenciam o que 
ora affit'lllamos . 

. Outra necessidade é a de passagen.,; com separac~o de 
grade, no mínimo, de quinhentos em quinhentos metros. Tal 
necessidade as administrações da Central têm sentido e ·pro
curado attender, porém, sem o concurso municipal indispen
savel. 

Ha muitos annos que o publico vem reclamando uma 
melhor communicação em São Christovão entre a~ duas par
tes marginaes ás linhas da Central. A communicação por 
meio de uma passagem de nível não é possivel, dada a fre
quencia dos trens e o grande numero ·de linhas . A Avenida 
Lauro Muller, que permitte o cruzamento com separação 
de grades, fica longe e só facilita a passagem aos vehiculos 
que attingem sem difficuldades tal ponto, o qual não é 
muito accessivel aos que são canalizados pelas vias que 
convergem em S. Christovão. Ha uma outra passagem 
facil, porém está situada longe, nas proximidades de São 
Francisco. Julgamos, pois, h a ver bem agido a administra
ção da Central atacando o problema. 

Quanto á sua solução, somos de parecer que, em vista 
das tendencias do trafego vehieular e das di!fieuldades lo
caes, se impõe a passagem inferior, não obstante ser mais 
dispendiosa. Os arredores e a natureza das obras comple
mentares indispensaveis ao rapido cruzamento, impõe a pas
sagem inferior, a qual é de mais facil ampliação que a de 
nivel superior . A expansão rapida de certos elementos ur~ 
bános mostra a necessidade de se olhar bem para o futuro. 
Assim procederam os que planejaram as gigantescas pontes 
e tuneis de Nova York, Philadelphia, S. Francisco, etc., os 
quaes exigiram grandes modificações nas proximidades das 
suas entradas. 

O exame do local mostra que ha possibilidade da cons
truccão de uma passagem inferior, que, começando na qua
dra A da planta junta, termina na faixa da quadra B conti
gua á rua General Canabarro, e:s:igindo tal projecto poucas 
desapropriacões. 

Taes quadras se acham em cola l:'elativamente alta em 
duas das suas partes, não sendo accessiveis ás aguas flu
viaes. Com a e::tecUf;ão das obras referentes aos riachos 
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Joanna e Cachorro, as outras partes não serão inundadaS. 
Entretanto, sem e alà.rgamento e o m~lhoramento do çãl~ 
çamenio e da grade dá rua General Caiiabarro, tanto lt pas:"' 
sagem inferior quanto a superior. no caso desta preencher 
todos os !'equisitos, não eorresponderão bE;!m a seus fitü .• 
Aliás, o alargamento da r.ua General Cana:barro é de faed 
realização, dada a eircumst.ancia dos predios se acharem em 
parte recuados. 

Relativamente ao viaducto projectado, pensamos !111;8 
não poderá attender bem ás necessidades do trafego, po~ 
apresentar duas curvas reyersas e de raio diminuto, rampa 
superior a 6% e largura acanhad!l, a (lual deveria comp()r~ 
tar a passagem simultanea e rapida de quatro !ils de vebi
culos e quatro de pedestres. Além disso, ella penetra um 
pouco na Quínta da Bôa Vista ferindo um principio aoo.e.ito 
pelos grandes urbanistas : os .parques e os jardins não devem 
ser accessiveis a n'enhúma estructura. Só uma à.rchitectura 
lhes convém: a paisagística.. Devemos proceder em relação 
aos parques e jardins, tão acanhados e insufficientes nesta 
cidade, como Olmsted em relação ao Central Pai'k de Nova 
York. . 

Foi-me tambem submettida uma solução do problema 
em questão pelo Sr. Nestor Barros Taveira, a qnal, nilo 
obstante. não attingir o parque da Bõa Vista e apl"esentar 
curvas de concordancia c.om maior raio, .não resolve bem o 
problema. Absorve o ante-projecto . uma parte da. rua Ge-
neral Canabarro e não effectua bem a collecta dos vehi~ 
cuias, visto as entradas do viaducto abrangerem sectores das 
zonas marginaes em extremo reduzidos. 

Ha. um aspecto das estrú~turas que se tem saorifiéado 
em muitas construídas na nossa capital. Queremos· nós re-: 
ferir ao seu lado esthetico, que tem eonsiderav.el importao~ 
cia entre as que se destacam no corpo da cidade. Devemos, 
a respeito. seguir as lições que nos vêm dos paízes ádeanta~ 
dos. Ha o exemplo rece.nte. da Washington Bridge, cuja 
parte. archit~?c.tonica foi confiada ao architecto Cass Gilbert, 
que, para bem corresponder á delicada tarefa, procurou ver 
de perto as mais bellas pontes européas. Convém citar a So
licitude artística · com que foram estudados os plano.S dá 
Golden Gate e da Oakland S. Franciseo. A humânidadé 
precisa de bello em tudo e tende a imprimil-o a todas as 
suas creações, mesmo ás mais grosseiras . . 

A. solucão que propomos da passagem inferior, permitte 
o deslocamento rapido e simultaneo de quatró filas de ,.e;_ 
hiculos automotcres e de quatr~o de pedestres e satisfará ás 
necessidades da circulação, sem sacrifício da vista panora
mica, dando logar tambem a que se abram, nas proximidades 
da estação, duas. pequenas pracas para o estacionamento de 
vehículos. 

A rua General Canabarro é de facil alargamento; não é 
como a rua São Christovão percorrida por bondes e attinge 
esta ultima via numa pequena praça em que ella começa a 
se alargar e onde o trafego de vehiculos automotores se faz 
melhor do que na parte que fica do lado da Praça da Ban':"' 
deira. Os problemas da circulação dos automoveis só se po
dem reSolver bem, evitando os logradouros percorridos por 
tramways. 

Como bem diz Jean Raymond, em urbanismo .. il faut. 
voir grand". A E!Scala a adoptar, quando se abordam pro
blemas como os da ordem de que se trata, deve ser grau- . 
diosa; alcançando alguns decennios . Não se deve ter a preoc-
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cupação dé evitar desapropriações e obras complementares. 
O que é, porém, absurdo é fazer suppo'rtar ós orius do me-
lhoramento só a uma das partes interessadas, . 

O projecto da passagem em São Christovão com sepa,;. 
ração de. grade deve ser resolvido em oonjunct6 e com a 
contribuiÇão financeira e teehnica da Prefeitura, da Estrada 
de Ferro Central e da Leopoldina. 

Por maior que seja a competencia, do engenheiro - é 
o caso do illustre autor do projecto do viaduoto, profissio
nal cuja cultura technica já se affirmou através de varias 
planos de obras de vulto - elle não pode dar solução con
veniente e completa ao problema da passagem com separação 
de grades, se se lhe restringe ó ca:mpo de acção, se o forca 
a economias oonlrap.roducentes e se ó compelle a abstrair de 
factores de alta influencia, . de que sobremooo dependem os 
objectivos visados . A solu~ão ampla e completa que o pro
blema reclama, exige que se attendam aos quatro trafegas: 
!erroviario, o autoviario, o. dos pedestres e o bydraulico. 

As passagens coiri separação de grades só são uteis e 
justificam as. despezas que acarretam, quando atrabeoi os 
vehiculos pelas facilidades que lhes crêam nos. dois sentidos 
da. circulaciio. Ora, isso impõe modificacões profundas nos 
alinõaméhtos e grades. das vias que canalisam o trafego de 
maneira. ·a se alcançar escoamento . rapido. E' preciso 
oj}lar~se bWl para o futuro e considerar-se as. tendencias 
JJ\í!tDjf~tad.as pel~s. v~biculos automotores. A velocidade. o 
~arjto, o. cl)mprimento e o .·peso desses vel\icu.los tên:i 
cresci~o e.!'J9l'IDeqJente 1,1os ultimo~ tempos, não se devendo, 
pois,. e~. nenl;mm projecto, pôr de. lado taes. elem~n.;tos. 

Quanto ãs _ inundações que, se verificam no . . local, em
bara.cando Qs tr~fegos , acima menciona,dos, precisamos lem
br~ que ellas ti:v.eram po;r. càusa o desvio dos .riacllos 
Joari~a . e Cachorro,> cujos leito~ for~m barrados pelas vi~s 
ferreas nas proximidades. da estacão de Mangueira, o que 
prov~ o absurdo regime technico em que se eXJ)andem . os 
elementos desta cidade. RestabelecidQS taes rios, nos seus 
anti~os cursos, obra já iniciada pela Prefeitura, bem como 
completada a canalisacão do rio Maracanã, oess~íio as. inun.,. 
dações eni São Christovão. Osorio de Almeida, . grande 
riome da nossa engenharia, dia,nte do mal dás inundações 
no pontq em qu~s~ãQ, planejou a elevação das lin~a5 fer
re~. ~té p~rto d~ São Fra ... ncisco, o~ras que exigia-qt m_enor dis
pendJo qu.e a construcçao dos VIaductos. O de Sa,o Fra~
cisco pouco tem produzido por falta de obras complemen-
tares. de urbanismo. . 

. Ahi fica o nosso modo de encarar o problema, que é 
complexo . e só pode receber a melhor . solução se forem 
consideradas todas as suas faces. E' mistér pOr termo ao 
mal das soluções parciaes e se promova a co.ordenação in
dispensavel de todos os. elementos urbanos, sem o que o re
gime de conflictos e de desordem technic·a continua,rã a 
acarretar fantasticos prejuízos e a contrariar o desenvolvi
mento desta metropole. ::._Armando de Godoy. - Nestor de 
Figueiredo . ...:.... Af/O'nso Eduardo Reid. 

RESPOSTA DA ESTRADA 

Exmo. Sr. Director - O parecer apresentado pela Com
missão de Urbanistas convidada a opinar sobre a constru
cção do viadueto dé S; Christovão encerra na sua integra, 
considerações de ordem geral, sobre a necessidade de ser 
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respeitado o Plano Direetor organizado pelo architecto Al
.fredo Agache e estudando o projecto do viaducto em exe
cução, apresenta a idéa de resolver o problema da travessia 
.!ias linhas por meio de uma paso;agem inferior . . 

No decorrer da exposição do l'eferido parecer a .Com
missão avanca muitas· vezes asserções absolutamente infun
dadas. 

Vejamos assim a primeira. 
- . 

Diz a. illustre Commissão, á pag. 4 do seu relatorio: 

"Outra necessidade é a das passagens com se
paração de grade, no minimo, de quinhentos em qui
nhentos metros. Tal necessidade as administrações da 
Central têm sentido e procurado attender, porém sem 

. o concurso municipal indispensavel," 

. Nada menos verdadeiro, Sr. Director. Quando se co
gitou da construccão do viaducto de· S. Christovão foi diri
gido pela t• Inspectoria da Linha, ~m !9 de Agosto de 1933, 
o officio cuja cópia. junto (Doe. n. i), ao Chefe da Linha 
solicitando providencias da Directoria da Estrada para que 
houvesse-um entendimento com a Prefeitura Municipal, re
·lativamente á necessidade da construcção da obra em causa, 
conforme esclarece o teôr do referido officio, que foi acom
panhado de unia planta do. projecto. Tomando conhecimento 
desse pedido, a Directoria, em officio n. :1..287, de 6 de ou
tubro de 1933, dirigido ao · interventor do Districto Federa!, 
solicitou a opinião da Municipalidade sobre a. obra proje
ctada, pedindo no caso de ser essa favoravel, autorização 
para construil-a, de accôrdo .com o projecto. Esse officio to
mou na Prefeitura o n. 26.:109, protocollo n. 7.653, anno 
de 1933 e junto estavam todos os elementos necessarios ao 

· exame do projecto organizado pela Central do Brasil, de 
modo que facil seria a quem o verificasse, emittir parecer 
segur:o sobre a obra a ser construída. 
· O processo referido transitou então pelos canaes com~ 
petentes, recebendo as informações dos chefes de serviço dos 
differentes departamentos da Prefeitura aos quaes iritere.s
sava o assumpto, tendo tido de todos elles, parecer favoravel, 
com excepção da rest;:oicção imposta pela. Sub-Directol'ia de 
Jardins, essa mesma, neutralizada pelo parecer do Director 
Geral do referido Departamento que se manifestou favora
vel · á execução da· obra no local projectado. 
. Ora, Sr. Director, a Central não póde ser accusada de 
não procurar o concurso municipal, procedendo como acabo 
.de relatar, pelo menos no caso do viaducto de S. Chris
tovão que está em discussão. 

A Central do Brasil iniciou a construccão do viaducto 
porque a vista do entendimento que houve, ella ficou scient~ 
de não terem os orgãos technicos da Prefeitura impugnado 
a obra pl'ojeotada e até feito a entrega officialmente, da 
área da. Quinta da Bõa Vista a ser occupada pelo viaducto, 
tendo por isso comparecido no local um engenheiro da Di
rectoria de Jardins e, na área referida foi construida a fun
dação do ultimo pilar do viaducto. (Doc. n. 2.) 

Causa ainda maior surpresa. Sr. Director, o facto da 
duplicidade de opinião que se nos depara, ao confrontarmos 
uma ·das informações contidas no ref~rido processo, com o 
parecer da Commissão de Urbanistas, ao qual estamos res~ 
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--pondendo, pois · um · dos membros da · illust.re Com missão, o 
Sr. Dr. ·Armando Godoy, cujos trabalhos sobre o assumptó 
são bastante conhe~idos, já havia prestado sua informação no prÇ>cesso da consulta da E. F. C. do .Brasil ao qual r!'!-:
'ferjm!)s e, essa informação foi favoravel á execução· da 
-obra ·projectada. 

Senão vejamos: 

DiZ · o processo referido na parte que citamos: 

A' 4• Divisão . 
Peço examinar e informar. 

Em 21-Ü-f933 . - Costa Fe'T'f'eíra. 

Dr. Engenheiro-Chefe. 

Segundo o Plano Director, é o local attiogido, mas com~ 
as modificações projectadas dependem da remoção das li
nhas ferreas,' julgo nada haver a oppôr quanto á execução 
·-jo presente P!Oj ecto .. 

Em 2f-H-933. - E. Pimentel. 

A' s• Sub-Directoria. 
Estou de pleno accordo com a informação. 

Em 2-í-H-933. - A. Godov. 
A' Directoria. E' de tão grande vantagem para a via· 

ção o projecto organizado pela Administração da E. F. C. 
do Brasil que, a meu ver não se deve crear embaraços á 
sua execução. A suggestão do Sr. Engenheiro da 4• Divi· 
são viria encarecer extraordinariamente· a obra projectadá, 
embora muito justa pelas razões -com que a justifica. · 

·Em 24-f1·933. - Costa Ferreira. 

. _ Ora, Sr.. Dr; Director, francamente, não podemos en~ 
::entrar uma explicação plausível para esse julgamento de 
iois pesos e duas medidas. Será possível que ao technico 
de um Departamento .Publico seja permitfido esposar -umá 
_idéa e ao mesmo individuo repudial-a, quando fala pelà sua 
_bocca, ·o urbanista? , 

. ; ·.Juntamos o fac-símile pbotographico do processo ·em 
~cáus·a ·na , parte que nos interessa, no qual se verifica .a com.
.p~ova:c~o .· do que affirmaiiios. · 
L ' ·- (DM. n. · 2, fls. f02.) 

- . · · Fica assim demonstrado, ·á saciedade, .que a · Centraf do 
Brasil não executou a obra em causa á revelia da Prefei
-tura, . tendo ella sido previamente consultada e · concordado 
com a execução do viaducto no · local escclhido e de accor
do :com o projecto elaborado. 

Pensavamos ter assim cootradictado a asseveração con
· tida~ :no .trecho citado do . referido · parecer e repisado mais 
adiantado, já na conclusão cto mesmo, quando a douta Com
·m'issão' affirma que "o problema é complexo e só ·póde re
~eber ·a- melhor !Solução se forem consideradas todas as sua-s 
faces. E' mistér· pôr · termo ao· mal: das soluções :parciaes .e 
:se promova• ·a coordenação indispensavel de todos os· ele
-mentos urbanos, sem que o regime' de . conflictos ·e de des-
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ordens tecbnicas continuará a acarretar fantasticos prejai
zos e a con"fiariar o ·desenvólvimento da metrópole". 

Vàmos agora t:ratar da segu·~da asserção. 
biz o parecer da CommtsSã(J ~(J exame do local mostra 

que ha pó:õsibilidade da ccinsliuccão de 'uma passagem in
ferior que. começando ·na quadra ·A da planta junta:, · te-r
mina na faixa da quadra B. " · · 

A planta a que faz referencia a illustre Commissão não 
tem elementos sufficientes para se julgar a possibilidade da 
construccão de qualquer obra dessa natureza. (Doc. nu-
mero 3.) . 

Trata-se mais de um "croquis" do que mesmo uma 
planta, não trazendo orientação, nem curvas de nivel que 
permittam ajuizar criteriosamente ·sobre o assumpto, não 
tendo mesmo sido traçado o eixo da PltSsagem a ser con
struída, na opinião da ·commissão, para qàe se pudesse ·orien
tar com segurança, como seria a construcoão dessa obra em 
relação ás vias de communicaçõés que nella ·vêm convergir. 

Idéas apenas, o que é extranhavel, em se tratando de 
technicos, que, incumbidos do estudo de assum:pto de tão. a!ta 
relevanc1a e sabedores de que os problemas de engenharia 
não se baseiam· apenas em presunções ~ sim ein dad.os 'con
cretos e positivos, deviam ter melhor fundam~ntado a ' sua 
opinião sobre o assumpto. · 

Não contestamos que se possa construir no local, uma 
passagem inferior, entretanto julgamos irripraticavel a 
execução dessa obra, ·sob o ponto de vista economico, cir
cumstancia muito importante, em face da situ~Ção finan
ceira que atravessamos. 

O que affirmamos e estamos promptos a provar é que 
13eria essa, uma -sOll.lCáO impropria e mesmo condemnavei, 
pois o local escolhido é a cota mais · baixa do grade das li
nbas de suburbios, (3m,50), onde as inundações.sâo de tal 
ordem ql.ie chegam muitas vezes a paralysar a circulação 
dos proprios trens. '(Doe. · n. 4..) - · · 

Insiste a Commissão de Urba~istas em ii.f!irmar que 
essas inundações serão evitadas · com a c·onclusão de obras 
subsidiarias dos rios pacborros e Joanna. 
· · Não podemos no entretanto, argumentar com factos Q.ue 

ainda estão para 'vit:, quando a execucã~;l_da obra em causa já 
~ unia realidade~ . ' . ' " . 
· · · Accresce a'inda que, por muito que mereça a referida 
~omniissão, :não podemos garantir .. que de facto l/.S iliundà
ções deixarão de existir P.ara o futuro, em Virtude das pro:.. 
Vii:lericiás 'lembradas 'e, ·qual seria então, a proVidencia "a to
·mú; ·qtiando · depois de gastar :r:ios de dinheiro· p'a'ra ·exe
cutar a passagem inferior proposta, fosse a mesma 'invadida 
pelas aguas pluviaes, interrompendo ·o· transito -e pondo em 
risco a vida dos transeuntes? 

·Em São Francisco Xavier, numa éota muito· mais ele
vada que a de· São Christovão, (16m,OO~ a ·oonstruccão ·de 
:úma p-assagem ·inférior alli levada· a •effeito, já custou· a Vida 
a ·dous tran~untes que pereceram aioga'dos · na· ·~e-rdade'ira 
piscina formada pelas enxurradas nos dias de 'intemperi'es. 
{Doc. ·n . · • . .) · · · · - ·. · · 

Como 'dese~ar repetir em proporções muito mais graves 
·o mesmo erro ·commettido ~m ·locar tão proximo·? 

Além -disso, o c:usto da -eonstruc:cão da :passagein infa'ior 
:no· local· iildicado i't'~a ·onerar ·a economia nacioÍUÜ de 4 ·ou 
'5 -mil"contos, ao ' passo ·que o .typo escolhido da passagem su'
pel"ior ora projectada, apenas alcançará a importancia de 
-900 :000$()00, não dei:nndo de ser este tambem, ·um argu-
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.mento serio a ser considerado, dadas as condições financei
ras precarias que o paiz atravessa. 

Terceira assercão. 
·Consta do referido relatorio ? seguinte to}lico • 

. . .'~Relativame11te ao viaducto projectado pensamo~ que 
'não poderá attender bem ás necessidades do trafego, por 
ã.p.fe.s~ntar d~as curvas reversas e de ráio diminuto, rampa 
~~p~rior a ~ o/o e 11!-rg~ra acai)hada. 

Além d1sso. el1e pecetra um pouco na Quinta da Bôa 
Vista, ferindo um . ·principio acceito· pelos grandes urbanis
tas : os parques e os jardins não devem ser accessiveis a 
nenhuma estructura..,. · 

De facto, sr·. director, para tornar mais perfeita a con
"êórdancia parabolica da rampa do viaducto' e pela falta de 
terreno para desenvolver a declividade, em uma extensão de 
30 metros, a rampa attinge 8 %. · 

Esse senão, porém, já se encontra corrigido e a rampa 
.max:i·m:a não ultrapassará de 6 o/o, conforme preceituam os 
r~g:ulamentos eD] :vigor. . 

. . Ollanto ás curvas reversas não comprehendemos onde fo
ram as mesmas descobertas pelos illustres membros da Com
'missão de Urban'istàs. uma vez que o . que hpuve foi uma 
I)ÜI\Ples concordancia na rampa de accesso com o trecho 
:Cê.x:J:r.àl, afim de perq1illir maior f(!.CilidaM no J:p(!vimento dos 
'vebiculos. · · 

A largura reclamada tambem já tinha ·sido motivo de 
nossas cogitações, de maneira que presentemente o leito da 
parte carrocavel mede em largura '8rri,80 permitindo assim 
francamente, a passagem de ®atro filas de vehiculos ao 'rilesmo 'tempo~· · · · · · ·.. · 

· · ·o passeio comporta a circulação de quatro filas de pe
destres. 

. Sol;l!:'e a penetração do viaducto na Quinta da Eõa Vista, 
·ena 'repre_simta ·uma parte tãO reduzida da sua área (rela
.,;ãô de . 1.~00)' q~e f~r~ ~elh~ nao 'nos àccuparmos des~e 
··M~mpto .. · · · 
· · ·Queremos, no enLretanto, mostrar qu~ a mustre Com
missão de Urtlanistas labora em erro ou pelo menos éxor:.. 
õ}.ta· nas suas conclusões, ~xagerando ó · re5peito · p,elos par
~que·s 'e jardins, de II)Odo a lr'a'nsformal-os ·em verdadeiros 
i.étnpios indi~Lri.O's, inteiramente segregados do' restó do mun
:do, ·onde"a 'pena de motle é o castigo Íliin.imo 'qúé 'recebi? o 
imprridim'te for~steiró que se' a·rris~ a ' :ri.eJI~s p'ené'trar, ttir-
1índo a fiséaliza.ção dos seüs yigilantes ·cerbérqs. · 

"'\~ii·nfo assim ·~a.1gu'mas 'phot'QS-ri!-phias dos parques de 
Rock Cre.ek na· Cidade· de Wa'Slimgton e Fah~inount Pàrke~·. 
·de' !Phi1ad'élphia; cidades ond~ :0 'nrbÍ\nismó está repre.sén.;. 
·1ado 'lia sua ma."tima escala de ··apede'icoam·erito e por enas 
se verifica· ({lie ·estructuri).s · iri.'tei'ras ·estão 'loc·al'rzadas ·dentro 
"d'esges 'parques, atravess'arido.:.;ds d'e um· ·a outro ' e~tremo, sem 
·;q,iWa b~lleza 'pa'i.~agi'stica. do l.oeal ·se si'il'ta ·meltndrada ·por 
~s·sa intromissão éla enS'enhà.ria. · '(úoo. ri. 5 . ) 
. . . OI-a; se· isso se vérifiea nb$ Está.dôs ·lJnidos, em ddade-5 

'·~ sê acham na' ·-van8'0ai'·aa ·ao ~sso, -em 't~as as ~às 
·hlàni~esta:coes, ·nao 'se ·comp'renetii:ie · Qü'e se3a tríiicado 'ilm 
~pfes ta'Qge:nd~mento . ·cru~· é ,o :êDl~. ·r~alip-et:~.te se verifi~a 
·~o'ql'. ·o Yi'a'dncto. âe · ~. · ·crrr'istovão retati''V~'l'ne'Xlte a nossa 
~ú'inta ·aa ''Bõa ·v-i.sta·. · · · · · 
. . 'Con-Vém aiuda esclarecer em 'resposta a ou'tro topico 
do parecer que a Central do Brasil não é a responsavel p~-
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las ínundacôes dos rios Joanna e Cachorro, como affinna ). 
Commissão quando diz: 

.. Quanto- ·ás inundações que se verificam ·no lo
cal, embaraçando os trafegas acima mencionados,. pre
cisamos lembrar que ellas tiveram por causa o desvio 
dos riachos Joanna e Cachorro, cujos Jeitos foram har-:
rados pelas · vias ferreas nas proximidades da estação 
de Mangueira o que prova o absurdo regime techníeo 
em que se expandem os elementos desta cidade.,. 

Nada menos verdadeiro, Sr. Director. 
o rio dos Cachorros foi desviado do seu leit-O PO!' uma 

barragem de alvenaria construída mais ou menos a duzen
tos metriJs das linhas da Central nos terrenos destinados ao 
Hospital de Clinicas. :· 

Sobre o antigo leito desse rio existe uma ponte de 7 me
tros de vão que permitte a sua travessia sob as linhas· da 
Central e Leopoldína, ponte essa que ainda se encontra· no 
mesmo local. · A illustre commissão precisa procurar um 
outro responsavel. pois desse crime a Central do Brasil 
varre a suá testada. 

Outra, declaracão da illustre Commissão de UrbanistaS, 
que nos dei:xou verdadeiramente atonitos, foi a referente ~ 
rua General Canabarro. 

Diz ella, á pag . 6: 

•A rua General Ganabarro é'lle tacil alargamento; 
não é como a de S. Ghrútovão percorrida por bondes~ 
etc .. -. n 

Ora, Sr. Director, entre as. ruas Amapá e S. Franci~co 
Xavier estendem-se duas linhas de bondes pela rua Genera.l 
Canabarro. sendo esse um dos trechos de maior eirculncão 
desses vehiculos que alli penetram pela rua Amapá e Ibitu:. 
runa. · · · .. 

"Pensamos, ter, Exmo. Sr. Director, summariamente !'i!'S
pondido ãs rest.riccões contidas· no parecer da illustre Com
missão de Urbanistas, que julgamos inconsistentes em face 
das difficuldades existentes. para que seja cumprido, na 
sua inteira idealização, o Plano Director da Prefeitura.. ." 

A construccão do viaducto de S. Cbristovão é uma rie. 
cessidade inadiavel, afim de evitar os constantes accidentes 
de pedestres que se verificam constantemente na travessia 
de nivel, existente no local e que serão de muito aggra
_vados pelo proximo advento da eleetrificacão que vem tor-
nar imprescindível a conclusão dessa obra d'arte. . . 

Além desse motivo já l,)Or si tão poderoso, milita em 
prol da execução desse serviço, a. necessidade de estabelecer 
communicacão mais rapida entre os bairros de Villa Isabel 
e . Tijuca. com o de São Christovão, facilitando o transporte 
dos productos das grandes fabricas e usinas alli localisadas 
~ ainda. mais favorecendo ' O proprio e:tercito pela ligação 
dírecta que estabelece, permittindo com facilidade. em caso 
de emergencia, o deslocamento da artilharia pesada acanto
nada nos quarteis do G . A. P ., junto á Quinta da BOa Vista.. 

Rio de Janeiro, 2 de Junho de 193·L - Lui: Alfredo 
-Whately. 
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PARECER' :QA COMMISSÃO l>O CLUB DE ENGENHARIA SOBU o 
VL\DUCTO DI!: SÃO CHRISTOVÁO 

Srs. membros do Conselho Director do Club de Enge
nharia. 

Designados em commissão para dar parecer soh~e· o via:. 
dueto, em construcção, sobre as linhas da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, na estaÇão de São Christovão temos a 
honra de apresentar-lhes as conclusões a que éhegamos. 

Sem entrar em uma analyse detalhada das diversas so
luções propostas, podemos dizer que as princípaes construc
ções suggeridas foram as seguintes: 

Primeira: Passagem inferior em frente á. rua General 
Canabarro - indicada pela Commissão de Urbanistas como 
mais esthetica e conveniente. 

Segunda: Passagem superior no mesmo local - ante
:projecto do Sr. Nestor Ta v eira. 
_ Terceira: Passagem superior sahindo da Praça Mara
canã e terminando na · Quinta da BOa Vista - projecto dos 
engenheiros da Central. 

A primeira, recommendada do ponto de vista urbanís
tico, foi abandonada devido á cota baixa do terreno, sujeit() 
a inundações e á natureza do sub-solo, que exigiria um tra
balho de construcção di:fficil, abaixo do lençol d'agua. com 
custo muito elevado, possivelmente tres ou quatro vezes 
maior do que o de uma passagem superi9r no mesmo Iogar. 

Eliminada esta solução, devido principalmente á quan
tia excessiva a ser dispendida, restava determinar o melhor 
local para a passagem superior. · 
. As duas posições suggeridas são muito proximas uma
da outra, havendo entre ellas uma distancia approximada 
de cento e cincoenta metros, estando cada uma perto das
extremidades das plataformas da estação. 

O segundo ante-projecto apresenta sobre o terceiror 
actualmente em execução, as seguintes desvantagens: 

Primeira: Maior extensão de viaducto e consec:uente
mente maior custo de construccão . 

Segunda: Accesso mais difficil da margem da Quinta da
BOa Vista, para a corrente de trafego procedente do lado 
dos suburbios. 

Terceira: Necessidade de desapropriação de predios e-
terrenos pertencentes a particulares. · 

Quarta: In utilizacão de parte d& rua General Cana
barro. 

Quanto ao terceiro projecto, podemos de um modo ge
ral a f firmar: 

1 - O viaducto nesse local satisfaz aos· seus fins, ser
vindo convenientemente ao trafego urbano, entre os dois 
làdos da via ferrea. Aliás, a pequena distancia entre essa po
sição e a da segunda solução invalida a objecção referente 
~ situação em geral... _ 

2 - Permitte, pelo seu traçado e condições technicas, ·a 
trafego com. seg.uranca dos vehiculos rodovilirios . . Os pontos 
difficeis eram constituídos: a) pelas rampas, no lado de ~a-

c. D. - :VOLUME lt 22 
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r~ca.nã •. :que t:o~ : r.eduúda;. por. .uma,. felilt .solução, a 6 %· :em 
duas vias lateraes: e rectilineas de . aeoes.so ·e a 7 % no aclive 
central; b) pela curva ao lado da Quinta, que tambem foi 
beneficiado. _pelo . alargamento determinado, conforme os 
preceitos rodoviarios . 

3 - A c()nstruccão da obra não exige desapropriação 
alguma. · · 

4 - o seu eüsto será muito iíii'êrior aos das outras duas 
soluções. - . . " . . 

5 - Peiâs suas Íinhas geraes é estructúra l(lve, que tirá 
partido da construcção em concreto, para melhor effeito es
tbetico. 

6 - O numero de linhas terreas, actualmente existen
tes em São Christovão, sobe ao todo a iQ, podendl), pelos. vãos 
livre~ deixado~ s~J;l q, V:~l:ldueto ser augrnenta~o nara. ,i~ ~ 
· 7 - A area tomada ao parque é. insipiíicante, meDO!! de 
meio por cento do total, pois attiugirá apenas tres millesi
mos ·da superfieie -total. 

8 - o trabalho está muiio acÍiantad~ e, na parte !2ita. 
a execução é bOa, obedecendo-a todos os preceitos da tecbni
éa moderna. 

Desejamos salientar a .necessidade de se realizar o . pro
jacto integral fazendo-se duas rampas de accesso do lado da 
Quinta. A obra com· uma · só rampa ficaria incomp~eta. A 
segunda rampa não invadirll a area . do parque, pois passará 
por sobre dominuta faixa dos terrenos boje occupados pelo 
Club ·de Equitaclio. · · · · 

· • Juntamos a · esta exposição uma planta que nos foi for· 
necida pelos illustres engenheiros da linha da Centralí que 
nos· prestal'am outros esclarecimentos offieiaes, em que ba-
seamos o presente parecer. · . 

-Encerrada a nossa missão, devemos affirmar ao Club 
de· Engenharia -que· as questões e dlvergencias, como a pre
sente, são originarias do facto . de não -se ter ainda organi· 
1.ado nesta Capital uma commissão de technieos e urbanistas, 
das diversas entidades interessadas nos problemas conecti
vos, incumbida em harmonia, de attender a taes assumptcs 
urbanos. 
· · Taes debates conduzem ó. eonveniencia de ser promovida 

tal coordenação de esforços, para grandes .problemas geraes 
que dizem com .a a.ctual vida .urbana da. Capital Federal. -
01car Machado da Costa. - Jeron11mo Monteiro. - Mende.! 
Diniz. 

- Prefeitura do Di$tricto Federal _._ Directoria Geral de 
Engenharia- N. 1.4.08....,... Em 11-7-1934. 

Sr. director :da E. F . C. do Brasil. - Communico
vos que o Sr. Interventor Federal resolveu não se oppOr á 
cessão da peq,uena faixa de terreno do Parque . da BOa Vista. 
abrangido pelo projecto do viaducto que está sendo con .. 
struido por essa Estrada nas proximidades da estação ds 
São Christovão. 
· ... · Aproveito a opportuDidade para apresentarTv-os meus 

protestos de consideração e estima. - Mario Machado, di
rector geral. 

Ao Sr. IV . L Em i-6-'7-1934. - M. Lacerda, pelo 
c. v .. 
, ·.:A . 38 • Divisão. Em 1a-'Í'- i934. -Mendonça Limá.. -
10-7-1934 • . 
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Durante o discurso do Sr. Adolpho Berga
mini, o Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a 
cadeira da presidencia, que é occupada pelo se
nhor Clementino Lisboa, 3° Secretario. 

O Sr. Pres.idente - Antes de annunciar a. Ordem do dia 
da sessão de amanhã, devo informar aos Srs. Deputados que 
a Mesa receberá amanhã, na forma do Regimento, as indi
cações de grupos de 23 Deputados para a constituição das 
Commissões Permanentes. Cada indicação deverá se referir 
unicamente ao nome e a uma só Commissão. 

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

ORDEM DO DIA 
·: :....--:-::---;,v 1~~lrl ..... 

Votação do requerimento n. fO, f93.i, do Sr. Plinio 
'Tourinho, pedindo informações sobre requisições militares 
(di3cussáo unica) • 

Votação do requerimento n. H, de i934, do Sr. Acurcio 
Torres, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 
vencimentos dos Inspectores Federaes de Ensino (discussão 
unica). 

Vota~ão do requerimento n. i2, de f934, do Sr. No
gueira Penido e outros, pedindo seja nomeada uma Com
missão Especial de sete membros para estudar e elaborar o 
Estatuto dos Funccionarios Publicos (díscunão unica) . 

Levanta-se a sessão ás i 5 haras e 30 mi
nutos. 
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21• Sessão, em 14 de Agosto de 1934 

~res14enoia dos Srs. Christovão Barcellos, ~ Vice-Presidente, 
e Antonio Carlos, Presidente 

A's f 4 horas, .comparecem os Srs.: 

· Christ<lvão Barcellos, Waldemar Motta, Luiz Sucupira, 
I!!Junha Mello, Lioo Machado, Costa Fernandes, Adolpho Soa
-..res, Godofredo Vianna, Maximo Ferreira, Agenor Monte, 
·Hugo Napoleão, Pil'es Ga.yoso, Leã(} Sampaio, Pontes Viei
Ta, Xavier de Oliveira, Silva. Leal, KerginaldG Cavalcanti, 
lrenêo Joffily, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Valente de 
~Lima, Guedes Nogueira, Henrique Dl)dsworlh, Olegario Ma
'l'ianno, Adolpho Bergamini, J·oão Guimarães, Prado Kelly, 
.Alipio Oostallat, Accurcio Torres, Gwyer de Azevedo, Fabio 
·;Sodré, Buarque Nazaretb, Lcmgruber Filho. Francisco Mar
-condes, José Braz, Gabriel Passos, Matta Machado, Vieira 
"'Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Polycarpo Viotti , Da
niel de Carvalho, Licurgc Leite, Carneiro de Rezende, An
·thero Botelho, Alcantara Machadu, Barros Penteado, Moraes 
Andrade, Vergueiro Ce.sar, Guaracy Silveira, Cincinato Bra

•·ga, Cardoso d.e Mello Netto, Nero de Macedo, Generoso Pon
"ee, Alfvedo Pacheco, Lacerda Pinto, João Simplicio, RenatG 
·Barbosa, Demetrio Xavier, Fanfa Ribas, Adalberto Corrêa, 
Alberto Diniz, Cunha Vasconcellos, Antonio Rodrigues, Wal
demar Reikdal, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, João 

-vitaca, Alberlo Surek, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, 
Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mario Ramos, Gastão de 

-Brito, Pinh.eiro Lima, Abelardo Marinho, Tbiers Perissé. (78) 

O Sr. Presidente - A lista de Dresenca accusa o com
-parecimento de 78 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Luiz Sncn:pira (SeMJindo de Secretario) procede 
::á leitura da acta da sessão antecedente, a qual é, sem obser
·vacões, approvad:.c. 

O Sr. Presidente - ::>assa-se á leitura do E:tpediente. 

O Sr. Waldemar Motta (4" Secret'lrio, servindo rf-1 1") 
~.proc ede á leitura do ~eguinte 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Ministerio da Viação e Obras Publicas, de i4 do 

.-corrente. enviando as seguintes 
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INFORMAÇ0ES 

Em resposta no officio n. 165, de iO ào corrente mez< 
pedindo informações sobre a firma Pereira CarneírtJ 5I: Cia .. 
tenho a honra de remetter a V. Ex. os necessarios <!scla~·e
cimentos a respeito. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex. o:: meu~:? 
protestos de elevada estima ü distincta consideração. - Mllr
ques dos Reis. 

A Soeiedade · Pereira Cr.rneiro & Cia. Limitada (~om
panhia Cornnier!\io · ê Nave&:"ncáo) celebrou conlracto com c 
Governo Federal em 8 de Abril de 1921, nesta Secretaria de 
E.sla<\o, na oonformidade do Decreto· n; 14.73-1, de ·2t de 
Marco de 1921 (Diario 'Official de U de Abril do mesm«1 
anno), para um se1vico 1·egular de navegatiio pelo llttora!, 
entre diversos portos. 

Pelo Decret..o n. 20.224, de 18 de Julho de 1931, foi o 
Ministro da Viação autorizado a prorogar, por dez annus. 
aquclle contracto. Lavrou-se, entiio, novo termo,- nssi~mado 
em 12 de Agosto do mesmo anno. (Diario Of(icial de i9 de
Agosto de 1931). 

Attendendo ao pedido de inrormacl'lo ccnslante do Olfi
cio n. 1.65, àe hoje, cabe-me dizer: 

A prorognoão do contrneto eslll. em vigor atá 31 de 
Agosto de 1. !)U • 

Gosa· a Companhia Gommercio e Navegacão, em faca dO& 
contractas assignados, dos seguintes favores: 

I - Vantagens e regalias de paquetes para todos os va~ 
pores da Companhia (clausula XI). · 

li - Goso de todos os favores e rega!lns concedidos ao
Lloyd Brasi'leiro até· 8 de Abril de 192_1 (clausula VI). 

São os segUintes os favores concedidos ao Lloyd Bl'El..si
Jeiro até 8 de abril de 1921: 

I - Privilegio e vantagens de paquetes parn todos 
os navios (clausula VI do contra.cto de 5 de Março de 1906). 

H - Preferencia para os paquetes nos processos de 
despachos, em domingos e feriados, nas repartições rectcraes, 
admittinclo-se, para isso, despacha& antecipados para as car
gas e eneommendas a transpol'tar (clausula XXX do mesmo 
contracto) • 

III - Considerar os servicos do Lloyd como de nnLu
reza 1'ederat, portanto, não sujeitos a regimentos,· dísposiçõe:s 
ou onus de qualquer espeoie que não sejam emanados do Go
verno (clausula XXXI do mesmo contraeto). 

IV - Isenção de direitos de importação e de expedien
te para machinismos, materiaes, sobresalentes, comestíveis ~ 
mais objectos do uso dos passageiros e do pesoal de bordQo 
(clausula XXXIII do mesmo contracto). 

- A quem fez a requesição. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente, 
Tem a palavra o Sr. Hugo Napoleão, primeiro orado:c-

inscripto. 
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O Sr. llugo Napoleão requer e obtem permissão para 
falar da bancada. · · 

O Sr. llugo Napoleão - Sr. Presidente, proseguindo no 
programma que nie tracei de trazer ao conhecimento da Ca
mara a fórma por que se vão desenvolvendo· as actividades 
ele i toracs do interventor no Piauhy, passarei · a ler •. em•· f'i
geiros minutos, alguns telegrammas dalli recebidos a. respei
to dessas mesmas actividades . 

"Therezina, f3. -O Jornal "O Tempo", em sen
sacional reportagem, deriuncía a escandalosa ofticia
lizacão do alistamento eleitoral do Partido Nacional 
Socialista, dizendo que os seus cabos eleiloraes são au
toridades, os photographos sargentos de Policia e os 
postos pnrtídarios de qunlifica4;)âo estão instalados nos 
ediffcios publicas: cita exemplos impressionantes des
tacando-se a transformação do Palaeio do Governo em 
local para encontros de trani>accões de cargos por 
votos; as e~cursões politicas dos auxiliares da Inter
ventaria feitas com despesas pagas pelos cofres pu
blico~ ••.• ". 

0 S11. ADOLPHO BRROAMI~J - V. Ex. estã se rcf~rind<, 
á inlcrw~nroria no Districto Federal? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -V. Ex. ouviu mu!to bt>tn 
e sabe quo me estou l'eferindo· á inlcrventoria no Pinuhy, 
cujo Estndo represento nesta Caea. 

0 8R . HENRIQUE DoDSWORTH dá um aparte. 
O SR.. IÜ::Go' NAPOLEÃO - Não tenho duvidR sobr•? 

isso, 'nem digo que deva permanecer o Sr. Pedro Er!lesto no 
governo, para presidir a !;Ua eleição. Divirjo, entretanto, r~
lativamente n.o conceito dos meus collegns de banoada, do 
Districto ·Federal sobre a udministracã.o do Sx·. PP.dro Et•· 
nesto. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH - Mas as violencias sã0 
as mesmas, as causas igun.es. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não conheço as vic.iencias 
do Interventor no Districte: Federal. 

O SR. PmEs GAYoso- ·v. Ex. diz que diverge dos sgus 
collegas de hancnda? Nilo formulamos nenhumn opinião so
bre a interventoria do Districto Federal. · 

O SR. HUGO NAPOLE.~O - Alludi á bancada do Dis
lticto Federal e não a V. Ex. Nem se poderia comprehan
der de outra fórma. 

O SI\. PIRES GAYOSo - Então foi um lapso de V. E:r . 
O SR. HUGO NAPOLE,\Q- Si houve o lapso agradecr. 

a corrigenda, que vem esclarecer perfeitamente o meu p~o
samento. 

O SR. AooLPHo BERG.'\MINI- Os factos a que V. E~. se 
está referindo são identicos. Tanto assim que suppuz que 
V. Ex. alludisse á interventoria no Districto Federal. 

O SR. 'HUGO NAPOLEÃO- V. Ex. aproveita á cppor
tunídade para, sardonicamente, fazer referencia5 a política 
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do Districlo Federal. V. Ex., ~_entretanto.. sabe que alh1do ao 
Estado do Pisuhy. 

O SR. AooLT>Ho BEnGAMINI- Fico sabendo agora~ 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Repito, não conheco os ca

sos de violencia praticados pelo Sr. Interventor no Distt·icto 
Federar, e divirjo, iniegralmente· dos conceitos que os nobres 
collegas do Districto Federal emitiem quanto á administra
ção do Sr. Pedro Ernesto . Está bem entendido o meu pen
samento ? (Pausa.) 

Prosegue o telegrainma a que alludi: 
. '"O delegado de poiicia e o Collector da cidade da 

João Pessoa, que estão percorrendo o municipic com 
forca armada, intimidando o eleitorado: o delegadl) e 
O Collector da cidade de Barra, que ameacam, publi
camente, os opposicionistas; a Commissão dos direclo
·res de reparticões publicas está intimanric os funccio-
narios a contribuírem para a. Caixa do Partido do Go
verno; as terras das prefeituras estão sendo arrenda
das pelos · governistas sem concorrencia nem fiança 
previa: a parcialidade dos juizes leigos, nomeados por 
occasião da ultima derrubada, (eila pelo Intervlm
tor, cada. dia mais vae crescendo: as .violencias e as 
ameaças dos municípios são quotidianas". · 

0 SR. · PIRnS GAYOBO - ~ artigo do jornal de V. Ex. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- V. Ex. devia ter prestada 

attencão á leitura .que fiz. Se V. Ex. tem a in te~ão de me 
pertubar, acceito os apartes com esse caracter. Se Vossá 

Ex. está ouvindo com attencão o meu discurso. deve saber 
que o telegramma que li, trata de artigo do jornal "O Tempo". 

Não necessito, portanto, pedir esclarecimentos. 
O SR. PIRES GAYoso ~Estou esclarecendo á Casa que 

se trata do jornal de V. Ex. 
, . ·o SR. HUGO NAPOLEÃO - Mas não é meu o jornaL 

O Sa. PIRES GAYoso - Tenho o direito de intervir no 
debate, porque faço parte da Casa, tanto quanto V. Ex. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -V. E..-t deve é destruir as 
accusações que o jornal fez. 

o sa, Puuts G ... YOSO- Essas, não me impor~am. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Aliás, pouca cous:~. impor

ta a V. Ex. 
. Proseguindo, Sr. Presidente. passo á leitura de outro te

legramma, tambem por mim recebido, e procedente de Jaicós. 

"No anno passado, o Chefe ·de Policia mandou o 
delegado daqui, Tenente Diroeu Baptista, derrubar a 
machado uma cancella que amparava cercados, em 
frente á serra do Araripe, desse município, e aro
parando, igualmente, a lavoura da serra correspon
dente a Pedreiros de Gitirana. Finalmente, o Chefe 
de Policia, attendendo aos direitos e ás rec!amacões 
dos lavradores, mandou-a reconstruir. Agora, no dia 
4 deste, a despeito politico. o prefeito Joaquim Solon 
mandou derrubar a referida eancella, deixando a h
voura de milho, feijão e mandioca devastada pelos 
animaes. Rogamos_ nrovidencias, pois lavoura é arri
mo da pobreza, assolada pela secca de 1932". 
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Sr. Presidente, os factos que . acabam de ser · relatados 
:atravez dos telegrammas por mim lidos, convencem-me cada 
··vez mais e sempre da necessidade do af:lstamento dos inter
·, ·entores, chefes de partidos e candidatos ao governo consti
tpcional, dos cargos que occupam, nas proximidades das elei-
•ções de Outubro. · 

Neste sentido eu lançaria um appello patriotico ao no
bre leader da maioria, a esse leader que teve sua eleição

·apoiada pela quasi unanimidade da Camal.'a, esse leader que 
tem graves responsabilidades no momento, para que S. Ex;, 

·verifique que a familia revolucionaria. do Brasil se :debate 
-6rn luta acerca da questão d.a. permanencia dos interveri.tore's 
·nos seus respecti_vos cargos • . . 

O SR. AooLPHo BERGAMINI - Os interventores são dele
~dos de quem? De uma t>olidade que já nii.o existe - o 
Dictador. 

O SR. HUGO NAPOLE..W - As situações .políticas, 
mesmo ac; qu~ apoiam o Governo Federal, já se acham scín

·didas em diversos Estados da feáeracão, exactamente, poi.'
•.QUe discordam .da permanencia dos interventores nos seus 
eargos. dut"ante· as pro::r.imas eleições. · 

O SR. ADoLPHO BEP.GAMINI- Não se comprehende isso. 
Está sendo violada a Constituição. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Segundo estou infor·mado, 
. já ha em Mntto Grosso, no Pará, no Amazonas, no Rio Gran
·de do Norte, no Maranhão. no Pinuhy, em Santa Catharina e 
·em Pernambuco, elementos políticos. que apoiam a situação 
federal e estão em divergenci!\' quanto á permanencia dos in
terventores, nos seus cargos, durante as eleições. - . 

O SR. CuNHA MELLO - Quanto ao Estado do Amazonas, 
peço a V. Ex. pcmissão para esclarecer que os elementos 
®e apoiam o Governo ·federal alli, não têm divergencia al

~ guma com o Interventor Nelson Mello, que afastado dos gru
pos . políticos do Estado, está fasendo administração a con
!J.ento da collectividade amazonense . 

O SR. ·.HUGO NAPOLE.~O - Não disse que havia di
-vergencia com os .interventores, e sim · que havia divergencia 
quanto á permanencia desses interventores durante as elei
ções de Outubro. 

O Sa . CUNHA MELLO - Aliás, até certo ponto de vist~ 
·t'stou de inteiro accordo com V. Ex. Fizemos, nós da banca
da amazonense, uma declnração de voto contra a elegibili
dade dos interventores. Wl.o os consideramos inelegiveis. Dis
cordamos que quando candidatos, elles presidissem ás pro
prias eleições. Consigno, porém, que os elementos poli ti-

. cos do Amazonas, que apoiam o Governo federal, estão sa
tisfeitos, com a actuacão do Sr. Nelson de Mello no Governo 

.. (lo Estado, muito embora S. Ex. nenhuma ligação politi
·ca tenha ou queira ter com esse.:; elementos. 

O SR . .HUGO NAPOLEÃO -Eu não affirmei a Vossa 
:Ex. , nem á Camara, que os situacioni::;tas, no Amazonas, es
tivessem em divergencia com o Sr . Nelson de Mello . 

O que .eu disse foi que me havia chegado a informação 
· de que alguns elementos situacionistas do Amazona5 es tavam 
~em desaccordo em qu.e os interventores nos Estados conti
. nuassem .nos r.espec-livos cargos, durante alO eleições de Ou
·~ro. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 07/1012015 15:47- Página 6 ae 32 

- 346 ·-

Sr. Presidente, fazendo esse appello ao nobre· leader 
da· maioria; penso qtie s~ ·Ex., já·' tei'la sua tare!à perfeita.L. 
mente raci!itada nessl! sentiàó pe1a: situaçãó de · facto que ' se 
,.·erifica ' em grande · numero de Estados da· féderacão, · en~r& 
elementos situacionistas, Já porque seria ·.:.:... • com· certezg -" 
apoiado até por elementos não governistas, -comb os· àa ban .. 
ooda paulista, que neste particular:· votaram 'e<Xpressamente 
contra a elegibi"lidad4.! dos interventores.· · · ,. · · · · ·: 

:! o appetlo qi.te o meu patriotisn'lo leva a lancar, dest.a 
-tribuna; ao ·nobre leader ·da ' maioria.: (Mt,ito bem; m tiitir 
bem. ) · • - · · · '· · "' 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, 
o Sr • . Cbristovão Barcellos, 2° V·ice-Presidente,. 
deixa a cadeira . da ·presidencia, que . é oocupada: 
pelo Sr. Antonio Carlos, Pre~:idente. · . · · 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa tres requeri-
mentos que· vão ser ·lidos. ··. : · · 

São, successivamente, lidos, apoiados e
postos em discussão os· ségu~ntes · 

. . . \, • ' _: . . ! '. ~ t · ·' : . ! -. ~ . . 

REQUER~BNTOS 

N. 13 -- 1934 
' . . . ' 

Requeiro, ouvida a Camara dos Deputados, e por ~nter
m~io· da Mesa; que o . M~nis~rio d~ Fa~nda·: ir:iforme :' 

Por que motivos não foram ainda remettidos ao :Mi
nisterio da Guerra, os fundos necessarios 'para• O· pagamento 
total dos restantes 50 •1• das requisições militares feitas ao 
commercio e á iodustria ·desta :Capital; durante:· o período 
da chamada revol~ção de Sã() Paulo, em 1.~32 ? . 

. Sala das Sessõe~, i3 de Agosto de 1934. ~ Mozarl Lago r 

I us ti(icaçáo 

Representante de um Pãrtido, que .tem a honra de· 
contar com a ·solidariedade das . principaes ' fil"mas·-desta· 
praça, não devo calar o meu ·}egitimo ·inún'esse : pelo: paga .. 
mento total das requisições . .feitas · pelo · Minist.erio :. da. 
Guerra, em 1-932, ao commercio e á industria cariocas. São· 
Paulo já liquidou, ·segundo informações fidedignas.· os seus 
debitos provenientes de despesas militar.:: ~· ·Na Capital 'da 
Republica, principalmente a industria de transportes;·.eon~ 
tinna, no em tanto, no desembolso de ·50 •j•. ·das 'recruisiçães 
que lhe foram impostas, grande ·numero. em viaturas, não· 
restituídas; e que de· tal arte, ficaram fazendo fa1lá aos seus 
proprietarios, e màis ainda, a numerosos trabalhadórtis; . 
desempregados das respectivas equipagens. O Ministerio da 
Guerra jâ tem relacionadás às contas de taes requisições, 
todas legaes, mas eontim.ia, decorridos doi i! · anrios, impos-·· 
sibilitado de liquidai-as. E' tempb de o Miiii~terio ·da Fazeri- . 
da, ho:je com um novo ·titular, dós mais brilhantes e miüs ·ca
pazes ultimamente elevados ao Governo, resolver a situaeão-



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 07/1012015 15:47- Página 7 ae 32 

-347-

4 .os credores do ;E!xercilo em opera,ç9es d.e guerra. ~ªo é .só á· 
~no mia de· u:ossas . êlasses prnquctoras, -.-que tnteress!l · ~ 
breve·· líqu}4aeão : 4os: ~bitos , alJucMos, ·, 'l;'ambem-: ~ pro!>i
d~e da admlnistraé~o t>ublica, e-ao. seu , credito, não po
dem ser inàfff1!rentes a . impontualida~e e o ~tràzo ·: de pa
gámetitos regulares; que n~ó r.epresentam- sin~o ·a restitu~- · 
é~O : de' capitães que · possillielrrieote estariam· rendendo Jiíàis 
sé· n ão houvessem sidó subtr'ahidós ao . seii pacifico emprego. 
:paqa a l~peralidade c·om·. que a União qespendeü os dinheiros , 
publiêos;· até· em donativos. nos uJt~mqs . !J ~as· da· Di~tadtira: 
:(&Uzmente ·extinctá, não é 'de ·s1lppor qüe ·o· 'l'liesouro--esteja 
S~ltl rêeursO'.S; í:nas se for por isso; . ha "oútras providericíáS · 
a tomar, e o presente re(luerimento :constitue a · preliminar: 
indispensavel para que o autor as proponha á Camara. 

Ence:rada a c!iscussão· ~-··àdiad'a â vo~ção ~ . 

! 
N. U- t934 

. Requeiro por intermedio q.a Mesa que . o Sr. Ministro · 
da JUstiea·:e Negoei-o!l Interiores, ·ini'orme -se existe· algum· 
decreto -cassando·· à" offieializaCão· da· Guarda:·Nooturna d.esf.à 
Gapita·l ou transferindo o· seu: patrimonio ·para a• Prefeitura 
4o mst.I~icto · Fe4~ral i · · . · 

Sala 'das Sessões, i4 de Agosto de i934 . - Thiers Pe--
1'it3h ~. A.dotpho Bergamini. 

,. . ' . ~neeríid'~' a ·~iscuss~o e adiada a votaç~o. 

.5. 

N. i5 - !931 
; . . . . . 

. Requeirc a V. Ex. se digne nomear uma eommissã(). 
de cinco Srs. Deputados, que represente ··a C4mara na:s · ho_; 
~nagei:ls que •-o Góverno e o :Pov(J . bràsileir()S ·vátil6s -pre8.o 
tar- ·ao . PresidE"!! te··. dá. ·Repub)íca' Oriental : ·do· Ul"'.lgoay, -Sua 
Ex • . ~ S:r; D:r.·· Gabriel Terra,- por óeoasião da sua proximã 
et.~gndlt a esta Capital, aonde vem ·em ·miss~o especial, at-
tendendo :a e> convite . que !he· acaba de fazer . o Sr. Prest.:. 
dente. .GetaHn VargaS;. que tão .bem . -enterpretou, com · este 
gesto, 0€ a)to~ ~: ·Bobres sentime:~tos · de a(fect.uosa e sincera 
amizade, que e:eculal'mente unem a ?fação Brasileira á Naç~o 
Uruguaya . · , . .. · 
· · .. Salã das Sessões, u de Agosto ci.e i934 . - Xavier de-
~~~~. ' 

]!ncerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Pre~>idente - Não ha mais c;radores inscriptos. 

Se mai!; nenhu m dos Srs . Deputados quer usar da pa
lavra na hora destinada. ao Expediente, vai-se passar á.•. 
Ordem do dia. (Pau.sa.) 

Comparecem mais os Srs . : 

Antonio Carlos, Clementino LisbOa, Alvaro Maia, Mario· 
Chermont, Leandro Pinbeiro, Joaquim Magalhães, Freire de
Andrade, Waldemar Falcão, Figueiredo Rodrigues, Ferreira... 
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·~ê Souza;-AibertoRoselli, Barreto ·campello, João AlMrtei, Ar· 
!"ruda Fálcão, Solano da Cunha, Augusto· Cavalcanti; Deodato 
:-Maia, Arlindo Leoni; Arth'ur Neiva, Edgard san.ches; 'Homero 
:-Pires, Francisco Rocha, Paulo Filho, Jones Rocha, Ruy 'San'
·liago, Sampaio Corrêa, Adolpho Bergamini, Nilo de ·Alvareng:l, 
·'Raul Fernandes, Cezar Tinoco, Marioel Reis, Delphim Moreira, 
•Christiano Machado, Waldomiro Magalhães, José Christiano, 
Moraes Leme, Plinio Tourinho, Adolpho Konder, Annes Dias, 
:Ra~l Bittencourt. Gaspar. Saldanha, Vasco de . Toledo, Antonio 
:P,ennllfort, Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, .Wal
d.er Gosling, Pedro Rache, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Mo,-
iae~;' Paiva, Nogueira .Penido. (52~) · · 

Deixam de Compa~ecer os. Srs. : 
' . . .. . 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo,' Fernandes Tavora, 
:Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel Chermont, 
·veiga Cabral, Moura Carvalho, Magalhães de Almeida, Carlos 
' Reis, José Borba, Jeovah ·Motta, Martins V eras, Velloso Borges, 
, Odon Bezerra, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, Souto Filho, 
:LuiZ. Cedro,· Mario .Doming'ues,: A:rruda·eimian; ·Arnaldo B~stos, 
.·José Sá; Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto Moura,:Izidro 
·:Vasconcellos, Sampaio Costa., Antonio Machado, Leandr.o· · .Mâ,. 
.ciel, Augusto Leite, Rodrigues· Doria, J. J·.- Seabra, Prisco Pa-

raíso, Clemente Mariani, Magalhães Netto; Medeiros Nétto, Ai~ 
!redQ Mascal!enha:s, I:..eoncio Galrão·,: .A:ttil.a ·Amarat, Manoel No

-vaes, Gileno Amado, Negreiros Faleão, ·Aloysio Filho,. Arnold 
·Silya, La~ro Pas_sos, ~elson Xavier, ~ernal)do.- õe Abreu, Carlos 
' Lindenberg, Godofredo Menezes, Lauro- Sárif.os, Pereira Car-

neiro, José Eduardo, Cardll'so de Mello, Soares Filho, Bias 
.Fortes, Mell.p Franco, Ribeiro ,~Jun~IUeíra Adelio Maciel, Mar
·tins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Augusto Viegas, 
. Jo'Sé Alkmim. Simão da. Cllnha, }o.ãQ Penido, João Beraldo, 
Furtado de Menezes, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Bel
.miro de .. Medeiros, Celso Mac-hado,· Campos do· Amaral, Bueno 
:Brandão, Jacques Montandon, JoãO' Alves, Plinio Corrêa .cJe 
' Oliveira, Theotonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, AI .o 

meida Camargo, Mario Whately, Hypolito do Rêgo, Zoroastro 
· Gouveia, José Ulpiano, Carlota de Queiroz Abreu Sodré, An
-tonio Covello, Lacerda Werneck, Henrique Bayma, Sampaio 
Vida!, José Honorato, Domingos Vellasco, João Villasbôas, 
Francisco Villanova, Antonio Jorge, ldalio Sardemberg, Nereu 

·Ramos, Aarão Rebello, Car los Gomes, Simões, Lopes, Mauricio 
·Cardoso, Fredel'íco WolfeDbutell, Victor· Rússoroano, Ascanio 
Tubino, Pedro Vergara, Adroaldo da Costa, Minuano· dtl Moura, 

: acyr MedeiPos, Ferreirá;Nelto, · Gilliert Gabeíra; Martins e Silva, 
Arm?-ndo Laydner, Mario Manhães, Milton Carvalho, Ricardo 

:Machado;Augusto Corsino, João Pinheiro, Hciracio Lafer, Pa
. checo e Silva, Rocha Faria, Roberto Simomsen, David Mci
:nick. (123 .) · 

ORDEM :00 DIA . 

O Sr . Presidente - A lista de prese1;1ca ·ch~gou a accusar 
· o comparecimento de 130 Sf.s . Deputados. porém, a Mesa 
e~tá informada dP.. .que .alguns já se retirq.ram. 

1\ão ha numero para se proceder á. votacão da materio; 
•.Qonst;mte da Ordem. do dia. . 
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Dou a palavra, para uma e::q'lli.cacão pessoal, ao senbor· 
Adolpho Bergamini. 

O· Sr. Ado.i}lho Bergamini requer e obtem permissã~ 
para falar da bancada. 

O Sr . .Adolpho Bergamini - Sr. Presidente ·o Diario' 
da. Camara dos Deputados, de sabbado, 11 do corrente, pu
blicou - e só então - o discurso proferid·o pelo Sr. -Depu
tado Amaral Peixoto, no dia 7 t.ambem deste mez, e que 
fõra, eomo outros que interessam .ao Partido Autonomista, 
transmittido arites ao conhecimento geral, por via de pUbli
cação paga, feita nos jornaes .. Nesse discurso, o illustre 
Deputado Sr. Amaral Peixoto fez sobre o estado financeiro
da Prefeitura apreciação que prC>cisa ser devidamente criti-
~da. · 

Antes, porém, de uma analyse mais minuciosa, que re-· 
clama a conferencia de informações e dados auridos nas pro-
prias repartições e estabelecimentos officiaes, venho, com li
geiros apontamentos embora, respingar algo sobre o. trabalb()• 
do digno representante do Districto. 

Asseverou S. Ex., entre outras causas, que, na Despesa 
para 1931, estava consignada a verba de 79.254 contos, para 
pagamentos da Divida Externa .. 

Em outro passo da mesma oracão, reaffirma que não se
conseguira, no exercício de 31, pagar senão 25. 000 contos na 
verba da Divida Externa, quando deveria ser paga quasi 
80.000; e ainda, linhas adiante, interroga S. Ex.: "Como 
encontrou a situacão financeira equillbrada, se V. ·Ex. (refe-
rindo-se a mim) mesmo, de 80 mil contos, conseguiu pagar· 
apenas 25 mil contos da Divida Externa? 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Não é a realidade tudo quanto-: 
affirmei.? 

O SR •. ADOLPHO BERGAMINI- Não, 
Sr. Presidente, não é exacto: ou o nobre Deputado fe~: 

uma confusão Iamentavel entre Divida Consolidada e Divida 
Externa, ou foi mal orientado, pois · os elementos que lhe: 
forneceram não coincidem com a verdade . 

. O Sa. AMARAL PEIXOTo- Aguardo a e:xplicacão de Vossa· 
Excellencia. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Não me proponho, é
claro, por desnecessario, chamar a attencão do meu illustre·· 
collega par<·. um facto que, naturalmente, é do conhecmi<mto . 
d.e. S. Ex • 
. . · ·A Divida Externa está comprehendida- na divida canso-· 

liáada ~ .• 
O Sn. AMA~L P:&rxoTo.- Perfeitamente . 

. .. O SR. ADOLPHO BERGAMINI·- .•. mas não é toda ~ 
Divida Consr.llidada. · · · 

O Sn .. AMARAL PEIXOTo - Perdoe-me V. Ex. O exercicio · 
de. 1931 con~ignava um total, na :)iv.ida Externa, de 79.000-
coritos. V. Ex. só effectuoti pagamentos referentes á Divida 
Externa, ·num total" de 25 ;OOO contos. Houve, por conseguin
te.-' ou· melhor, continua a persistir a .differença de 50 e tan
tós: mil contos. · · 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Não é assim. O nobre 
•Deputado rec~ifica o equivoco em que labOrou .•• 

O Sa. AMARAL PEIXOTo .,.... No orçamento· do exercicio de 
1931 · fala-se em verba da Divida Consoiidada. 

, O S~. ADOL;E>HO BER~A~~NI -:-:-: .•••. 01,1, . então, persis-
t.tirá .o . erro, do qual S. Ex. não poderá. fugir. . · 

Disse o Sr. Amaral Peixoto: 
' : : ' ··p '· ~ .. : • j.. : .. : :· ~ . ~ ~ ' ·. ·. . . '· ·. ,. . . - . 

... .. . !!Na Despesa de .f.93.1, entretanto,. .está. eons.ignada ;á 
vel!ba,. de 7.9 . 254 contos para pagamentos da Divid:l 
Externa"~ 

O SR. AMARAL PEccOTO - .Divida consolidada • 
. 0 SR.'. ADOLPHO BERGAMiNl - Impõe-se, pois, uma 

,.recti!icaÇão. • • · 
· b Sa. AMARAL PEIXOTo -:- À divida: continua em pé. 

O .. SR. ADOLPHO BERGAMINl ~É <>utra .questãc, .que 
. .ctebu,l.h~remos adeante. Ha a. rectifica.r: não. só ·esse ponto. 
··como outros do discurso proferido, e aos quaes me reportei 
bJ pouco. . 

Adeante S. Ex. insiste em que .. consegui apenas p:Agar 
. .25.0CO .contos, na verba da Divida Externa, quando deveria 
pagar quasi 80.000" I 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - Posso reetifíéar, novamente. 
--que não se trata de Divida Externa, mas. consolidada . 

. o SR. iilio.LI>:HO BÊRGAMiNr .--:. i1iio é ... Q.íylqa :coíisqH
da"a, · embora d~lla .. fac:a p~rt.e .. :P,or ~~ís, dQa~ <!U tr~ . ve

;.zes, a_inda _ade;inte, o :;iJ::. A~aral P.ei~Qto r~pi~a o ponto. 
A rubrica, portanto. é de di,vidq. consolidada. . 
6 s~. Ai-d:~RÂL P~ow :....:... Ff,l~ ~. és~ .q~e .ni~ referi, ali4s 

•1lom os mappas do exerciciÇ>, orçamentario nas mãos .. Por 
·descu-ido,-· naturalmente, proferi ·"Divida · Externa", quando 
•em taes casos, deveria ter dito "Divida Co!lsolidada". · 

O SR. ADOLPBÓ. BERGÜIINÍ- _:_ () hOnrado êoliega. 
-e~tre'~~to..: c_ui~Qik. :a:P~n,~ 9~ ;;Çif~s. , ~t.:tipe~~·, 4 Di.yida 
~te.r.Qlt, . esci~çeJ:~,qQ~e .d.e que as relativas á Divida Inter1;1a 
haviam sido .~ttendidM. · . , 

A segunda sub-consigna~ão que. encontramos na divida 
•Consolidada . é .. ,do, ellfpre.stlmo, tfOllsicteradq . interqo, de 
4. 000. 000 de libras esterlinas, que teve os seus coupom per
feitamente satisfeitos no exercício de 193i. 
· As outras s_ub...Consign~s são éoncernentes ·ás apoiices 

.que.- com a possivel l·O::gularidade; ·tiveram seus juros pagos e 
os resgates operados nesse exercício. · 

O equ{voco, pois, a que s·. Ex. foi con~uzido, ou por 
-e:x:Plicavel collfus§.o; ou pelos elementos qu·e lhe foram for
·necidos ..• 

O Sa. AM.ARAL PEIXOTo- Não houvé tal equivoco : 
O SR. ÁDOLPHO BERGAMiNí:- : •. f~ com que a ver

:.ha global servisse de argumentação que chegou; como não 
·podia· deixar .de, ter acontecido, a. conclusões falsas. 

Q ·SR. AMARAL PEixoTo -V. Ex . .Permitte um aparte? 

q ~. AI)otPlio. :BE!i~~i ~ · cQ~. iodó o i>;aier . 
.. O Sa. AM~ .PBIXO'llO - P.ergúnte. .a :V.~ Ex. : na verba 

.destinada ao p·agamento da Divida Consolidada.. num ~tal 
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d~ ·79 •mil contos, foram pagos integralmente esses 79 mil 
oontos? · 

O ~R,. l..DO~PHO BERGA!IUN~ .~ Perdão ! Essa ver})a se 
divide em duas partes: a primeira, divida externa; a segunda. 
divid~~ .i.~teri,J~ .. . .. . . . . . .. . . . . . . .· . :: . ' 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - V. Ex. pagou toda a parte 
referente á divida. interna? . . . 

O SR. ADOLPHO BERG~MINI ~ VoÜ ex{)Íicar já, nil.-
nuciosamente: quanto · se passou. · 
,. Dest,inacl~ ~- ~~vida exterl';la · - ,dizia .· ~ estA ~onsigna,!a 

no orçamentl) para 31 a imporlancia de 44.729:879$724 e 
não a d~ 79 ... 25~ :846$.7~4. . • • . . . 

ó .SR. ÁMAML PEJXÕTo - Eú me refi!'() á divida conso-
lidada. · 
· ·. O SR: ADOLPHO BERGAMiNi ·- • ·· coino, por confusão, 

declarou o Sr: Deputado Amara,l Peixoto. · 
o Sa. AMARAL PEIXOTO - Mas essá éOiifusão já, está 

t:~l~~_icl!:da •. . . _ ... , . . , . ·. ·:,, : . . . . . . .. . 
O SR. HuGo NAPOLEÃO- O orador está falando da situa

ção do Piauhy? 
· .. " O SR. ADOLP.HQ. BERGAMINI ·-Se no Piauhy..se esti

ve;;se ::praticando a mesma cousa que estOu criticando, por 
extensão . iria até lá... 1 • . , .. : . o s'a: Ê:UG~ NAPOLEKo - E' que estou chegando agora 
e de~ejp .saber.. .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Darei com todÓ o 
prazer, a~ informações que V. Ex r q:uizer • . 

O Sa, HU(lQ NAPoLEÃO. ~ Mas a resposta que V. Ex. 
me deu não está de accordo com a pergunta que fiz. 

O SR. ADOI..PHO. BE~GA,MINI. - Repito: .. não falava 
do Piauhy mas se, :?,es]ie ;m&tado, se . es~iver praticSAdo .. o mes~ 
mo que critico, extende até lá:, · ou até qualquer outro ponto 
onde os- ~esmos erros .se praticarem, a minha analyse~- por 
isso que não tenho parti pri.s-. Faço-o com absoluta isenção 
de animo • 

. 0 : -SR. AMARAL PEIXO'l'o ·~ Mas V. Ex. nãQ P.óde ir até 
O'·Piauby;·porque, por emquanto, estamos analysando o exer
<licio de 31, no qual V. Ex. era interventor • 

. O SR. ADOLPHÓ BEiiG:M.II:Nt ;_ se errós houve; eu 
os critico; e, se · fonm por mim praticados, ·recebo a censu-
ra como collaboração, para que me possa corrigir. . 

O Sa. ·AMAR:AL PEJXOTÓ ....:.. Nãp ·ass\gnalei . erros. Assi
gnalei qu~ , Y. Ex. · não · podiEI effectul!-r pagamentos sem 
ter arrecadação ·suffueiente para cumprir os C<lmpromissos. 
Assignalei que não podia effectuar nenhum milagre como 
interv{lntor ·QQ· Distr;icto Federal. Só podia pagar tendo ar
r ecadação sp.f~icie~~. . . . 
· .. O .sR~ :ADOLPHO B~RGAMI.NI- Até. porque, para. pra

ticar milagres, se tornaria necessario clue eu fosse santo, 
e não o sou . 

. ·o Sa. ~P-EIXOTO·- E v. .. ~> ql.xeria que ó inter-
ventor Pedro Ernestd realizasse esse · milagre! .. 

O. SR • .A,DOLP.H;O BEl\GAM.Im . . - A~çei_f.<l. as çoi:npar~
~ões; · mas desejaria que ellas fossem realizadas com isenção 
de animo. · · · · 
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Continuemos • Detalhemos as .consignações taes como sé-
encontram na lei : · 

"Emprestimo de 2. 500 :ooo libras : 6. 666:000$000. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - _Foram pagos 55i.8i2:000$000~ 
O SR. ADOLPHÓ BERGAMINI - 6.661$:000$000 estão• 

consignados no orçamento. 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - Para pagamento~ 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - "Emprestímo de 12: 
milhões de dollars: H.2f2:786$194; 

Emprestimo de 30 milhões de dollars: 25.790 :551$232; 
Emprestimo de 1. 770. 000 dollars: i. 060 :54.2$298. " 

Confessa o Sr. Amaral -Peixoto que, nessa rubrica, ef-· 
fectuei os seguintes 'pagamentos; que vou collocar em cor~-
respondencia com as obrigações: · 

"Emprest.imo de 2.500.000 libras - a pagar no exer
cício, 6.666:000$000- pagos, 3.588:318$220. 

o SR. AMARAL PEIXOTo - A differenca. pelos dados que
possuo, foi de 3.222 :OQO$, num total de 298.768 dollars. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Mas estou falando do-
emprestimo de libras: 2. 500. 000 libras. · 

O SR. .AMAAL PEIXOTO - Tem razão: Peco desculpas' 
a V. Ex .. 

O SR. ADOLPHO BERGA.MINI - "Emprestimo de 12' 
milhões de dollars: a pagar, i 1. 212 :786$19'; pagos, réis 
3 .222:633$000. 

Emprestimo de 30 milhões de dollares: a pagar réis-
25.79n:551$232 - pagos: 18.132:553$500. 

Emprestimo de 1. 770. 000 dollars: a pagar réis:: 
1 . 060:542$298; pagos: 606:690$000. 

O SR. .AMARAL PEIXOTO - .Mas, esse emprestimo d~ 
quàtro milhões V. Ex. não o pagou com a emissão de
apolices? 
. O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Não. Nisso é que está 

um equivoco . murto grande do nobre collega, a que é leva
do, provavelmente, por informações. 
. O SR. AMARAL PEIXOTO ~ Absolutamente. Não sou le

vado por informações . Apenas .estudei os J;Dappas orca
mentarios da Prefeitura e delles tirei todos os dados para o 
meu d.iscurso. 

O SR. ADOLPHO BERGAl\liNI - O esforço ainda foi
maior, porque, não conhecendo os meandros da administra-· 
cão e tendo em grande parte o tempo absorvido, na Assem
bléa Nacional Constituinte, deveria forcosamente incidir em: 
erro. . 
. O SR. AMARAL . PEIXOTo - . Prometto analysar os ele-

mentos trazidos por V. Ex . e opportunameiit~ oeeupar a. 
tribuna. · 

. O . SR. ADOLPHO BERGAMINI - E' preciso . verificar 
as datas.' A operação das chamadas "Bergaminas" . teve por 
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objeotivo· pagar" a élivida fluetua.nu, ilitêrfiA, tnais ProPria
mente, desafogar a situação do comtnercio, pois êm virtud& 
do atrazo de pagamentos da Prefeitura numerosas firmas
haviam 10ído levadas á !altencia. 

"Vê.:.se, pois, Sr. Presidente, que a despesa com o em-: 
prestimo de quatro milhões de Hbras está lancada na verba 
.S9, havendo eonfusão de parte d() Sr. Aifiln'a.l l»ei~otd, que
ab:rtmgeu . toda. a divida consoliã.ada, quando queria referii."
M apen!Js á divida e:rterna, que ahi está: :11.743 :200*000, 

O SR. AMAAAL Pl'i:IXO'l'O - V. Ex. declarou que effe
etuau pagamentos relativos ao emprestimo de quatro mi
lhões de libras. Poderia V. E:s:. precisar a data dMses pa
gamentos 'l 

O SR. ADOLPHO BERGAMOO __... :Não posso, no mó
mente. 

o Bit. ~ PE11toro - o f)rimêir'o pagamento re .... 
lativo a esse emprestimo foi effectuado em. ~O de Novétn
bro de i93L Por cónseguinte, já na administração d<i Dr. 
PeM'o Ernesto. 

O SR. ADóLPHO BE!i.GAMINI - Aqui, neste ponta. 
não separei o que foi pago -até 21 de Setémhro, e o qu~ 
teria sido pago depgis dessa. ds.ts. Hontem, ainda, estive 
no Banco do Brasil, para obter a confirmacão de dados que· 
possuo, os quaes estavam um tanto á margem, visto como· 
eu me dedicava ao exercício da mínha actividade profis-. 
sional oo advogado, homem pobre que sou, não podendo 
abandonar o campo d.e accão, e que agora fui rever . Não 
quero lançai-os da tribuna sem contirmacão, que. não tendo 
posição official. só posso conseguir por solicitações, eomCJ 
estou procurando fazer, 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Estou justifieando o motivo 
por que não podia entrar no emprestimo de 4 milhões;· 
porquanto, pelos mappas da Prefeitura, o primeiro paga
tnent.o foi effectuado, como declarei, em :tO de N!Wembro de-
1931. Não poderia, por Mnsequencia, incluir nos pagamen
tos realizados na administração c.e v. Ex. essa. quantia. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ........ Mas attenda meu no
bre eoUega, que não prestou bastante attencão ao que affir
mei ha pouco. Declarei onde fui buscar este esclarecimen
to= foi no voto do Sr. Mario Ramos, sdoptado pelo Conselho 
Federal de Economia e Finanças e que circula, pal'a estudo, 
numa monographia. 

A' pagina 811., se lê que foram encontrados em atrazo os· 
coupons numeros 55, vencidos em Abril de :1932; 5S, em Ou
·tubro de 32; 57, em Abríi de 33; 58, em i de Outubro de 
:1933, estando pagO'S os de todo o exercício de 1.931. 

Estou demonstrando que o nobre Deputado tinha in
éluido, na verba 79 niil contos, desprezadas as fraceões da 
divida consolidada - que S. !:x., por equivoco, entertdett 
ser da divida externa, - tambem esta parcella de H mil 
eantó's. 

O Sa. AMAML PEIXOTO ...:.... Não ha. propriamente um 
equivoco. 

O sa. ADOLPHO BERGAMINI ~ Não era razottvel que
tal acontecesse, de vez que estes couponS' estavam. pago~ 
nesse exercício. 
. O SR. AMARAL PEIXOTQ- São todos referentes ã divida 
externa. 

C. D. - VOLUME li 23 
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- . O SR. ADOLPHO "BERGAMINI - Ha equivoco, porque 
a .verba não é mais de 79 mil contos. 

O SI\. A.MA.R.AL PEIXOTO - Mas toda a divida consoli
dada é de 79 mil contos. Resta saber quanto V. Ex. pagou 
~m relacão á divida fluctuante da Prefeitura. 

O SR. ÁDOLPHO BERGAMINI- Temos que distinguir 
a divida fundada interna, e a externa; os emprestimos ouro 
e os emprestimos papel; é · preciso distinguir, porque uma 
~iniples differenca de cambio _altera toda a argumentacão. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Da mesma maneira foram 
;:~rocessadas as diversas verbas consignadas em Si, 32 e 33, 
em que V. Ex. encontrou aquelle total de 237 mil contos. 
Foi necessario fazer a _distincção. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Mas V. Ex. a fez um 
pouco apressadamente ou então forneceram elementos mal-
dosamente a V. Ex. · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Eu declarei que não recebi 
essas informações de quem quer que fosse; ~u as tirei da 
lei orcamentaria. Além disso. recebi do contador Castilho 
?. balanço do exercício· de i933. · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - V. Ex. recebeu o 
balanco de f933? 

O SR. A.MARAL PEixoTo - Declarei-o com toda a leal
dade. Foi o contador Castilho que effectuou esse balan~,o 
e o apresentou ao Interventor Pedro Ernesto. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Referir-me-hei a esse 
balanço mais adeante. 

Além disso, como dizia a V. Ex., Sr. Presidente, pelo 
decreto n. 3.4.52, de 23 de fevereiro de 1931, abri o credito 
supplementar á verba 50S, primeira, da divida consolidada, 

·exercício de 1930, na importancia &e 16.550:483$550, des-
tinada ao pagamento do seguindo semestre daquelle anno de 
juros e amortização dos emprestimos externos, celebrados 
eiD 1928 ($ 30.000.000 e$ 1.770 .000). 

Especificando 15 .943 :793$550 do eiDprestimo de dol
lars $ 30.000.000 e 606 :690$ do emprestimo de $ i . 770. 000. 

Bastam essas Cifras e a preoccupação de satisfazer os 
comproiDissos da Municipalidade, maximé os de repercussão 
internacional, para resaltar o esforco e o equilíbrio de um 
administrador. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- V . Ex. me permitte: fiz no
tar o esforco desenvolvido pelo M~nistro da Fazenda da Re
volução, esforco improfícuo, porquanto era impossível con
tin:uar taes pagamentos, em virtude da depressão cambial. 
·. O SR. ADOLPHO BERGAMINI- E' ponto de vista de. 
V . Ex., com o· qual não concordo. 

Paguei, segundo o illustre Deputado 
Mais, do eiDprestimo r. 4. 000.000 .. ... . 
Em deposito . . . . . .•.. . .. . .. ~ ....• .• 

25.548;184$720 
11.743:200$000 

4.000:000$000 

· O Sa. AMARAL PEIXOTo - Desse pagamento não tenho 
n-oticia. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Mas o Sr. Mario Ra
mos declara, como membro da Commissão, que estava paga 
.essa quantia, em 1931. · 
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. O Sa. AMARAL 'PEixOTo - Estava paga em 1931, mas 
;pagamento ralizado em No:vembro desse anuo, já na admi
·:nistração do Sr. Pedro Ernesto. 

O SR. ADOLPHO BERGAMXNI - São "coupons" ven
cidos. E, depois que eu sahi, venceram-se tambem outros. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Procurei calcular os paga
:mentos :realizados até. 24 de Outubro de i931. 

O SR. ADOLPHO' BERGAMINI---' Onde poderá V. Ex. 
procurar isto? · · 

o SR. AMARAL P~r~o~o -·Naturalmente, pedindo infor
mações á Directoria de Fazenda. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI- Logo, esses informan
tes devem ter muito cuidado. 

O SR. ~!ARAL PEIXOTO - Se V. Ex. declara que ant('=J 
.De 24 de Outubro effectuou pagamentos, deve precisar a data.. 
Foi a pergunta que fiz: em que epoca .fez. V. .. ~. o deposit() 
referente á divida de. quatro. mil. contos 2 .. . _ . .. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Xão te:-.ho á minha 
disposição a contabilidade da Prefeitura, ;:;orno meu nobre 
c~llega naturalmente terá. 

O SR. AMARAL PEixOTo - Mas V. Ex. poderá dirigir
-se á Dírectoría de Fazenda. O Interventor Federal deseja. 
mesmo que V. Ex. penetre nessa Directoria e faca todos 
os estudos relativos á. situação financeira da Prefeitura • 

. . . 0 . .SR •. ADOLPHO BERGAMINI - Vamos, então, fazer 
·uma c ousa. Entreguemos o estudo de ambas as administra
ções a uma figura acima da suspeicão que ambos possamos 

-ter. 
O SR. AMARAL PEIXOTo- Não ha duvida, Estou de in

feira accordo com V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Se "V. Ex. me per· 
mitte, lanco um repto ao Interventor: um homem sereno 
.eomo Augusto Tavares de Lyra, membro do Tribunal de 
..Contas, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Viação, uma 
das reservas brasileiras, poderia examinar essas adminis
-trações e emittir, depois, sua opinião. 

O SR. .A..."'l:ARAL PEIXOTO - Acceito o repto de V. Ex:, 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - E eu, com isso, me 

-felicito. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Apenas V. Ex:. deve recor

..dar-se de que fiz um requerimetno pedindo informacões â 
Prefeitura do Districto Federal sobre a situação financeira. 
Provavelmente, amanhã ou depois, a Camara terá conheci
mento de todas essas informações, prestadas pelo Interven
tor. V amas enb·egar esse estudo ao Dr. Tavares de Lyra, 
.o qual terá todas as facilidades dentro da Directoria de Fa
zenda, para verificar a exactidão das informações prestadas. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Desejo que não fique 
.a acção do Dr. Tavares de Lyra adstricta á exactidão dessas 
jn(ormações. Ampliemos-lb.e as. f.unc.cões, .dando-lhe auto
i'idade pare examinar tudo e lavrar seu parecer sobre as duas 
"ildministracões. 

O SR. AMARAL PEixoTo - Aceeito o repto de V. Ex., 
.em nom.e .do Interventor .® Distrieto Fed€r.al~ 
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O SR.. ADOLPHO BEl\GAMINI ...... Fino im.tneu~Uunente
oofiWfits com tS!lõ, feli6ltantltl V. Ex. pot' ter adl)pt.ado f1' 
meu alvitre. 

P rosigd, Sr. Pi'ésid ente : 

Paguei, seguMo o mustre deputado .... 
Mais, do emprestimó de· i: 4.000.000 •••• 
Em _deposito • . •.•.....•.••.•••••... 
E ainda do 2~> semestre de 30 (deo. nu-

mero 3 .542, cit~) ............... . 

25.548: 184$720' 
i i '7 43 : 200$0(}()" 

4. 000 : 00~000" 

i 6 • 550 : 4g3$5l)(J 

57.841:868$270 

Se addiciónarmos a impórtanéia de qu~tro mezes de 
atrazo do funccionalismo e operâriado da Prefeitura, na 
media. de 9.500 oontos por mez, teremos ma.is 38 mi11lontos. 

AS!;im. • ••••••.•.• , ••••.••.•.••.•• 
Mais • . •........• " ................. , .. .. 

57.84.1:868$2711 
38. 000 : 000$000" 

95.841:868$270 

Foram os encargos que enfrentei, além da divida flu-
ctuante. Foram os encatg()s que resolvi, em mezes de admi-· 
nistração, num período agitado ímmediatamente após á. Re
volução, sem descurar de um unico serviço. 

Reduzi todas !15 despezas, comprimindo a verba - pes-
soal activo - a 96 mil contos e - inaotivos ~ .••.•••••• 
9-.546:887$376. 

Ex:~minem-sí> todo~ o~ iluodecimo<= de i 931. até 2f de 
Setembro, e diga-se se ficaram ou não rigorosamente -equili-
nrados e. nà sua mór· parte, com sa~dos. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. acaba de dizer QUI! 
e~tavam pertt:!itamen~ equilibradas as finanças da Prefei-· 
túra. ~o it1i~i6 dê sua oração, fez, no emtanto, r~fereMIII 
ao pagdmento da ::!ividâ <'~terna. dando O!; totaes qne dev~
dittn ser pagos nt> exét"Cic~o de i 931. Não -p~sso. no ma
mer!to. precisàr a irnportancin total a ser pag<l. 

O ~R. ADOLPHO BERG . .UH~I- Mas ee eu. no prinéi·· 
pie;, affil·rr,ei que nec~s5itava -controlar a~ minhas infctma
cêiE's com os dado:> que> PE'E5oalmente PE>di hontem ao Pres:
dent" rJ,, Banco do Brasil ~ que S. S. ficou do;; fo~necer-me. 
se requi~itado por carta!. •• 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Perriôe-,ne V. Ex, Á com-i-· 
deração que faço é a seguinte: V. :Ex. leu, no inicio de su:1 
oração, as do!aÇÕC'E OI'Çarnent f1 ria<: QUe dever i arn ser pa~ta~. 
np exercicio de 3i, quanto á divida externa. Leu, em segui--
da, os pagamentos realizado.o que montam a ~erca de 25 mil 
oqntos. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ~Pagamentos realizados· 
consoante informacões de V. Ex. 

o SI\. AMARAL PIHXOTO - Tnfútmacões officiàes. 
O S:tl. AbOtPHO BERGAMINI ._ ••. informações áso 

qi.t"3<!s me· ~'epot·Larel emquanto não obtiver, em t>SUU.Je,~C>• 
mento3 officiaes, a reei i ficaçlio dos el~rnentos qu~ pos,:uo. 
Para não ~tardar, porém. ttm-::; ana!yse mais n1inot:.iosa ,iv 
discur~0 pronunciado por V. Ex. vim respigar os árgumen--
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-tc-s que estou aduzi~do, calcados nas informações constantes 
. .da propria or;tção dEl V, E;. 

O Sa. AMAR..-u. PEixOTo ......... Se essas informações não e;;
t).verem certas, V. Ex. poqerã rectifi~l-li,!j mais tarde. 

O SR. ADOLPHO BE~GAMINI --E' eJllro. 
O Sa. AMARAL PEixoTo -O facto é um só: com relaoão 

á divida externa, foi ·effectuado ~m pagamep.to qu~ importa, 
creio, eu1 50 e tantos mil tlOntos . 

O SR. ADOLPHO BERGAl\UNI -· .tO e poueos mil con
tos. 

C Sa. · AM.'\RAL PEixoTo - Pagamento relativo ao ~m
prestimo de $30.000. OoO. Por oonsegu!nte, o t9tat seria 
approximadamente de 40 a 50 mil co!l~os. Se V. ~ .• nesse 
.anno, reali~ou pagamentos num total de 25 mil contos, ha 
ainda uma Jllll,rgem de cerca de iá mil contos. O orçamento, 
portar. to. não podia estar equilibrado, como V. Ex. acaba 
.de a$severar. 

0 SR. ADOLPHO BERGA~I~I - Estava, pois I).ão, 
.O Sa. AMAIUL P~t:J~:OTo - ·E, Cllmo t-endo de pagar 40 

-mO e tantos contos de dividfl, e::t~erna, pagou V. E~. apenas 
2~ mil? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Os .. coupons" que iam 
-sendo pagos li medida que s~ venciam, e quando, vencidos 
()S "coupons", não podiam ser remettidas as respectivas hn
portancias para o ex:terior, por falta. de cambiaes, fazia~se 
o deposito das quantias. Desses dados precisos é que não 
disponho porque .careço da ratificação do estabelecimento 

·QWci~l. 
Emquanto es$a confirma~ão me não çhega, louvo-me, 

·para argumentar, nas proprias informações prestadas por -v. ll:x., 
O SR. .AJuML PEixoTo - E, por essas info:t'macões, 

.cheguei á conclusão de que o oroamento não estava equili
·brado. Aliás, não podia. estar. E V. Ex. mesmo acaba de 
declarar que não era santo, não podia fazer milagres. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI.....,. Sr. Presidente. quero 
-mostrar como o discurso do. Deputado Amaral Pei~oto está 
.aivado de erros, de confusões. 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Como, em oito me~s de admf
-nist"raoão, poder:i~S. V. ~ ~crnUU>r$r o QfCIUnento. _que vinha 
ha cerca de vinte annos, dando defici.ts. enormes? Só se V. h 
realizou o milagre ••• 

O SR. ADOL"PHO :SEII.qAMINl.- Chegarei ~o~ de(icit6. 
·Nã:> se incommode. Agora, des3jQ ~WD.Sir o :fim da minh' 
argumentação. · 

Calculando a renda propria arrecadada, em 1931, e:x,. 
nressa-se em 178.631 :975S865 para uma despeoa de réis 
:167.723:587$177, inclusive a feita em Janeiro de 1932, como 
addicional de i 931 . · 

Computando-se, pa receita e oorresnondent~mente na 
despesa os 60.858 :~00$000 de "berg~minas" - teremos, 
despesa total 237.310 : 04.5$8-i5 e receita, 239. '90 :775$865 . 

Note-se, que já ahi pesam os dispendios do ultimo tri
·mestre, não meg de 31, feito~ medi.ante criterio diametrai
:mentc opl)osto ao de .economia. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:47 +Página 18 de 32 

--...:..'358-

Equivocado lamentaveimente foi o Deputaoo Amárá-J.. 
Peixoto. Confundht a Divida Externa com a Divida Consoli-

. dada. isto é, a parte com 6 todo. . · 
·O Sa. ·AMARAL PEIXOTO - Não houve confusão alguma. 
O SR. ·ADOLPHO BERGAMINI- V. Ex. mesmo· o de

·clarou. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - É ?Ossivel que haja a.lludido, 

uma vez por outra, á Divida Consolidada, querendo referir
me á Divida Externa. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não foi uma: W:z ou:.: 
.outra, mas· todas as vezes. O_ equivoco é evidente. 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Então deelaro agora: a verba 
de 79 ·mil ·contos ·refere-se, no exercicio de 1931, á Divida• 
Co~solidada e pagamentos realizados por V. Ex., em relação 
á Divid?- Externa, num total de 25 mil contos. 

O ·sR. ADOLPHO BERGAMINI- Rectificàdo esse enga
r:o, toda .argumentação que em torno della sé desenvolveu 
terá de ser alterada .. 

O SR. AM...,RAL PEIXOTo - A argumentação persiste~ : 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Não é esse, porém, o·· 

unico engano. Mais adiante, em seu discurso, affirma o no
_bre collega trazer ao "conhecimento da Camara o Balanço do-' 
exerci cio de 1933, · balanco real, por onde se verificará, com
Jlarando-~e a arrecadação effectiva com a despesa real!zada. 
um saldo devedor que o· interventor Pedro Ernesto não quiz 
occultar." 

E no entanto S. Ex:. manuseia o balanço· de 1932. De
ram-lhe, como .sendo balanco de :1933, o d_e 1932. É enganO'· 

.sob!' e engano. O balanço, repito. é de ! 932. Aqui o tenno ; 
basta lembrar que foi apresentado com o relatorio do senhor 
Durval Pereira de Medeiros, em Junho de 1933. Não podia;.. 
pois, ser o de i.933, cujo exercicio estava ainda. em curso. 
Refe~-e-se, evidentemente a 1932. 

Vou demonstrar, porém, que nem ao menos isto é ba:
Ianço. Poder-se-ia chamar, mais propriamente demonstra
cão de uma conta, cifras de uma conta, elementos .extrahídoe· 
da Contabilidade 1mperfeita da Prefeitura. Balanço, entret,an~ 
lo, positivamente, não é. E o provarei, dentro de pouco:; mi
nutos, com a maior facilidade. 

O Sr. Durval de Medeiros apresentou-o em Junho d-e-· 
1933. Só podia referir-se a ·exercicio .anterior e nunca ao que 
ainda corria. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Não me referi absolutamente 
ao 8r. Durval de Medeiros. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ao balanco. V. Ex:. 
não apresentou outro. Haverá outro? 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Referi-me ao relatorio apre:.. · 
sentado pelo Sr. Durval de Medeiros. · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ~A qual balanco? 
O Sa. AMARAL PEIXOTo -Ao de i933. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Esse não existe. 
O SR. ÂMAF.AL PEIXOTo - Insisto em affirmar a Vossal' 

Ex:. que aPresentei o balanco de 1933. 
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O SR • . ADOLPHO BERGAMINI - Está no seu discurso. 
meu nobre collega ..• 

O Sa. A."\!ARAL PEIXOTo- Referi-me a.o balanço de 1933, 
que não foi organizado pelo ~r. Durval de Medeiros. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Pois bem; vejamos. 
O SR. AMARAL PEI!.OTO - V. Ex. lerá, no final do meu·· 

discurso, que alludi ao primeiro balanço organisado pelo se
nhor Dun·al de Medeiros, que é o que elle cita no seu rela
torio, dizendo que, com aquelle balanço tomado por ponto 
áe partida, poderíamos chegar a um balanço real em 19~3, 
isto é, o balanço que trouxe ao co .. hecimento da. Camara. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Encontro, Sr . .Pre!;i
dente, no discurso do Sr. Amaral Peixoto textualmente o 
.seguinte: ''Feito isso. Sr. Presidente, estudarei então o ba
Janco do exercicio de 1933. balanço que demonstrará, com 
toda evidencia, que o actual interventor tem ~umprido rigo
rosamente sua obrigação para com a Divida Externa~. E 
S. Ex. manuseia, elogiando-o, o trabalho deixado pelo Se
uhor Durval de Medeiro~. no qual foi au.""tiliado por dois ou
-tros funccionarios illustres do Banco do Brasil. 

É o unico balan~o que se· encontra citado na publicacão 
.offioial do discurso do nobre collega, Sr. Amaral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTo- Absolutamente. Procure Vossa 
"Ex. , no final do meu discurso . Declaro ahi que o primitivo 
balanco realizado em :t 932, pelo Sr.- Durval de Medeiros é 
que permittiu - veja bem V. Ex. - chegar á realização de 
um balanço perfeito, como seja esse de i933. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não ha, entretanto. 
outro balanço referido em seu discurso, a não ser esse de 
.i932. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. está com o relatorio 
do Sr. Durval de Medeiros, e esse se reporta ao balanço de 
i932. Não foi, porém, o que eu trouxe ao conhecimento da 
Casa. mas o de 1933. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Como, se não vi outro 
além deste? · 

O SR. AMARAL PEIXOTO - É grande engano da parte 
de V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGAMil'il- Prestei attenção a 
V . Ex. quando discursava, e notei que manuseava um im
presso igüal a este. 

O SR. AMARAL PEIXOTo - Utilisei-me delle quando tra
tava da parte em que o Dr. Durval Medeiros, no inicio de 
seu ralatorio, declarava que a Prefeitura não tinha escripta. 

· firmando-se, aliás, em artigo do Professor D'Auria. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Chego lá. 
O SR. AMARAL PEIXOTO ·_:_ Quando alludi a :t933, manu

seava o balanço attinente a tal exercício. V. Ex. póàe ver, 
pelos papeis que tenho em mãos, as notas a I.apis tiradas do 
balanço official, do contador Castílhos, a que V. Ex. se 
referiu ha pouco . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Não existe esse balan
<:O de 1933. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Não sei se ba impresso. Sei 
apena~ que existe e o tive em mãos. 
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. O SR. ;ADOLPHO BERGAMINI - E' entM só para uso 
dos amigos ... 

· o unÜJp balan~p publi~ado . ~ jwlaiD~nte es$e (!atado 
ode Junl:\o de ~as~. mas allusiyo a ~982. 

0 SR. AM.UW.. PEIXOTO - A.bsolutamen~, 

O sa. APOLPHO BERG-AMINI - Esse documento, se
llhor Presidente, que foi embandeirad.(l em areo. m~recerá 
'() nome de balanço? · · 

Vejam~. Faltam.Jhe elementos es~nciaes, eomo ~>e
jam o l>fl.lan~te do livr() Razão e a conta lia resultados que. 
na contabilidade eommert'ial se cbama de "Lucros e Per
·das", e, na publica, deve ter o nome.de .. Receita e Pespesa". 
'E' balanço que não diz a quanto ascendeu a despesa, a quall
to atlingiu a receita. Onde a differenca al"!thmetica entl'e 
·as duas parcellas: a recei~ arrecadada e a despesa re~
iizada? 

O SR. AM4ML PEJXOTo -.- F.I~a em meu discurso. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Essa dif!erença 'é que 

nos diria, em cada exerelcio, .se houve de(icit ou supertlttit. 
'Supprimidos . taes elementos; toma-se impossível uma ana .. 
lyse da contabilidade da administração • 

. O Sa. .AxAluL Paxorro - Peço licenca a V. Ex. para 
·esclarecer que, então. eu poder~a, abstrabindo toda a argu
mentação de V. :Ex., refer~r-me apena$ ao deficit pa.trimo-

"Ilial. Seria o bastante. · 
O SR. ADOLPHO BERCAMINI - Espere V. Ex. um 

jnstante. 
O Sa. .~ PBrxaro - Tenho, em mãos, todos os 

-de(icitl patrimoniaes de !92$ até t938l 
O SR. ADOLPHC BERGAMINI - Tudo isso, entretan

to, é absolutamente improcedente. 
O Sa. AMARAL PEr:otoTo - Não o é porque se trata de 

·dados officiaes. 
O SR, ADOLPHO BERGA.MINI - Ficticios. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex:., então, deve provar 

.que o são. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mostrarei com a pa
Javra do Sr. Durvat de Medeiros, que ten e !lombridade 
de declarai-o por escripto. 

O BR. AMARAL PEIXO'rO - Anteriores ::. f93.2. 

O SR. ADOLPHO BER.GAMINI - Nãl... Até ebi, Vou 
'demonstrai-o. 

O Sa. AM~ PEIXOTO - Empreste-me V. Ex. esse 
relatorio .•• 

O SR . ADOLPHO BERGAMINI ~ Tenho t.udo marcado. 
O Sa. A.:M.uv.L PEIXOTO - ·• • • e fa.rei a. l~itura. do tre

cho em que elle declara que, no anno de 1933, seria possí
vel á Prefeitura fazer um balanco real, 

. O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Vejamos. 
Supprimidos esses elementos, torna-se impossível um 

e~ame consciencioso da administração. 
O referido balanço, portanto, assim falho pot"' motivo 

que não conhecemos pois que a. arrecadação e a despesa 
podiam perfeitamente - e deviam - ser computados, ficou 
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'8dstrlcto á parte patrimonial da. Municipalidade e 11 um 
~oga de escripturacão de titulas, compe~sados por uns tan
to! títulos DO kp{lSSJVQ", 

Os proprio:; bens patrimoniaes da Munie~palidade não 
~stão devidamente estimados- E' o que se enconL1·a á pag. 13. 
Jn verbis; 

"Resulta dahi que. esse valor do activo não !:'~
presenta uma situação real" . .• 

O Sa~ AMARAL PEIXOTo - Por que não representa? 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI ....,... " ••• impondo-se, por 

isso, uma redificação na escriptá, após o levantamento de 
·um inventario". 

O Sa. AMARAl. PEIXOTo - Em relação ao de(icit patri
moniaL 

O SR .. ADOLPHO BERGAMINI- E, mai!: abaixo; 

.. De f929 para cá a conta não so!freu outras al
terações, nella não se incorporando quaesquer outras 
aoquisições que, por oe1•to, devezn ter sido feitas. As
sim, tomando como real o valor dos beo5 e~l:mados 
pela dieta commissão, cumpre, ainda, proceder, na re
ferida. conta os lançamentos que durante o período 
de iQ29 a 1932, se refiram ás compras ou vendas 
de immoveia da Municipalidade." 

Temos ahi um índice, d.ecorrente dessas confissões, de 
que tal balanço é fictício. 

O Sa. AMAML P.1ux<11'o - V. Ex. me permitte, pelo me
_ .nos, um minuto de aparte? 

O SR. ADOLPHO·BERG.AMINI- Pois, não, 
0 SR. AMARAL PEIXOTO- V. Ex. está se referindo ao pa

trimonio municipal . Mas o que fiz aqui foi mostrar como se 
.realizou o orcnmento de f9S3. 

O SR. ADOLPHO BERGA.MINI- V. Ex:. elogiou esse ba
lanço e a elle se referiu com encomios. Vou mostl'ar como IJ 
.serviço feito é deficiente. 

O SR. A."d:ARAL PtmoTo - V. Ex. não permitte que eu 
conclua meu pensamento : V. Ex. estava se referindo ao pa
trimonio ••• 

O SR. ADOLPHO ·BERGAMINI- Estou criticando oba-
1anoo. 

o sa_ AMARAL PEIXOTO - • • • ao de{icit patrimonial da 
Prefeitura. Em relacão ao patrimooio, estou de inteiro accor-

. -do . Seria neoessaria a nomeação de commissões para se poder, 
de facto, estudar· o valor do actual patrimonio da Prefeitura . 
Mas, em relacão ao exercício de 33, o caso i:nuda de aspecto . 
Apenas ·cumpre dizer o seguinte : a arrecadação total foi de 
"228 mil coutos. 

O BR- ADOLPBO BERGAMINI- Está errado, e adiante 
"'-'OU mostrar porque. 

O Sf\. ~ Psrxo'l'O -A despesa foi de tanto; por con
:Seguinte, o resultado do exercício de 33 foi de tanto. Este é o 
balanço do exercicio de 33; nada tem que ver, portanto, com 

.o patrimonio municipal. . 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI- O balanço a que V. Er. 
se· referiu com tantos encomios foi realizado pelo Sr. Durvat 
Medeiros, auxiliado pelos dignos collegas de S . S . E' o qua 
:estou criticando . 

O SR. AMARAL PEIXOTo-Não foi o realizado pelo Sr. Dtll"""'-
vall\l:edeiros. · · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Está aqui no seu dis
curso. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - E' engano de V. Ex. 
. O SR. PRESIDE."'TE - Attencão I Pediria ao. orador para· 
falar voltado para· a Mesa. · 

o· SP .. ADOLPHO BERGAMINI - Pois, não. Não vejá 
V. Ex., Sr. Presidente, qualquer descortezia. Apenas estou 
entre duas considera~;:ões: a "de V. Ex., que muito me merece, 
e a do nobre Deputado, que me está aparteando. · 

O SR. PRESIDENTE - Nesse casei, pediria ao aparteante 
. que se collocasse de modo a não obrigar o orador a voltar as 
costas para a Mesa. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Permitta o orador que eu leia
um pequeno trecho do meu discurso: 

"Pois bem, foi justamente o que fez o Sr. Durval 
Medeiros: tomou como ponto de partida o levantamento-· 
feito no exercício de i932 para, depois, com trabalhos 
posteriores, encontrar, então, o ponto verdadeiro, que-· 
é o balan~o de i 933 • " 

.. Devo declarar que não foi o Sr . Durval Medeiros que
organizou o balanço de 33, pórque elle se havia retirado em 32.. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Elle se retirou em~ 
Junho ou Julho de 33. · 
· O SR. ~~RAL PEIXOTo ·- O balanço que fez em 32 foi 
que serviu de base para esse balanço da 33. Vê V. Ex. que·· 
«:>stou com a razão . · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- E o meu nobre collega· 
elogiou enormemente esse trabalho_. . 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - Não podia deixar de elogiar a· 
·actuaçâo do Sr. Durval Medeiros, na Prefeitura. Seria uma·· 
injustiça. · 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Vou mostrar que esse· 
trabalho não podia servir de ponto de partida, e,· conforme 
aparteei naquella occasião, de vez que se adoptava uma base 
falsa, as conclusões haviam de ser falsas. 

Estou demonstrand<J como a verdade estava commigo. 
Sob o titulo "Patrimonio", á pagina i5, são lançados : 
822 . 323 :182$397. 

O SR. AMARAL PEixOTo - Para o exercício de :1932 •. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Mas essa cifra se· 

converte em passi-vo .a descoberto, porque resulta da 
.. aecumulação per iodica de elevados deficíts" do periodG-· 
de i9f5 a 1932 . . -. 
· · Pergunto, Sr. Presidente: então, a somma dos de(icits . 

·~ patrimonio? . · 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - E' de{icit. patrimonial;. 

V. Ex. estã fazendo confusão. 
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·o SR. ADOLPHO BERGAMINI - 'Vamos vêr que~~ 
está fazendo confusão. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - Isso é deficit do patrimo
. nio. V. Ex. confunde activa e passivo do patrirnonio com 
o deficit. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Os princípios basi
cos ~a orga11ização .de um balanço são : 

1°, o principio da continuidade dos annos, com rela
tiva indepep.dencia;' 

:2°, o principio da regularizacão. 
Com assento em M. Bayard e Bonnin, João Luiz dos-· 

Santos adverte que .na administracão publica, sendo as. 
·operações e· seú quantum previstas e fixadas pela lei, para. 
·terem execução dentro· de um determinado exercício, o 
·criterio da independencia dos annos é absoluto, cada exer-
cício é considerado independente. {Analyse dos balanços, 

·pagina :13.) 

O proprio Sr. Durval Medeiros, Sr.. Presidente, é 
quem declara e manifesta frequentemente as suas duvidas 
sobre a seguranca do trabalho que os seus collegas fize
ram por determmaçã.o sua. 

O SR. AMARAL PmxoTo - Em relação a 1932. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - 'Vejamos a folhas i 4-: 

"Esta eonta (do Banco do Brasil, conta de cau
ção), regi;;ta o deposito de i 3. 000 :000$0GO, em 
apolices federaes entregues pelo Governo Provisori-o 
á Prefeitura. para obtencão de recursos de creditas, 
e 3. 500 :000$000 em apolices municipaes do em
presUmo de 1930, titulas estes que constituem a. 
garantia de um credito aberto no Banco do Brasil, 

· actualmente, accusando um saldo a favor do mesmo 
Banca, de 1.2.509:668$500." 

Temos ahi, Sr. Presidente, um elemento para escla
cer, adiante, a unificação da divda, feita na adminis-· 
tração Pedro Ernesto, com o Banco do Brasil. 

Não é só quanto á parte patrimonial que surgem ai 
duvidas suscitadas pelos proprios aulores do balanço le
vantado em rapido tempo. 

O SR. AMARAL PErxoTo - Em 1932. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI -Elias tamb'!m exl.~

tem relativamente ás associações consigno.tarias. 

Diz, neste ponto, o Sr. Durval Medeiros: 

"O saldo de 183:679$723 expressa a deoito de 
Associações que transigem com o funccionalismo da 
Prefeitura. E' possivel que tal saldo resulte de da
dos insufficientes que nos foram forn~idos. 1'al. 
verificacão está sendo procedida e dem::~.tidará al
gum tempo ainda para o acerto definitivo.,. 

O SR. A'!l-rARAL PEixoTo - Insisto em declarar que o. 
· Sr. Durval de !lfedeiros se referiu ao balanco de 1932, a~ 

passo que fiz aqui o estudo do de 1.933. 
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_ O S:R. APO}:.PHO BERGA.MlNI 
;lê o seguinte: .. · 

. ~Pen.s{I.JOQS ser {lísclJiivei~ taes alt,eracões 4P 
patrimonio." 

E :rpai~ a.4ia:p.te; 

.. Dentro do rigor das normas cantabilisticas 
que obedecemos, os àeficitf $ã.O Bbsalut~mente 
reaes, apreciados, porém, 3ob o llonto de 'l)ista da 
incidencia da.s alterG.Jfõe~ do cambio sof(ridas nas 
verbas representati1Ja3 d.os titu~o1 emittid.os em 

·moe,da extTqnqeira." 

Assim, pontilhado de duvidas, duvidas honestamente 
'levantadas peJa. propria Commissã,o, tem-Qs, Sr. President~. 
que o balanço que tantos elo~ios meraceu do nobre Da:pu
·t~,do ... 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Absolutamente, nlo mere
ceu uenhum elogio. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI ,...... ••• é um balan!JO 
· fluctuante, duvidoso. 

0 SR. AYARAL PEIXOTO - V. EX. insiste em OOOfun
-di r o bal~nço de 3Z eom o d,e 3S. 

O SR .• \DLPHO BERGAMINI - E', Sr. Presidente, 
uma contabilidade que chega a resultados fictieios, póde 

-ser tudo quª qnizerem, menos uma contabilidade. 
O SJ\. ÁMARAL PEIXOTO ..- Não me referi ao balanco 

·de 32. 
O SR, ADOLPHO BERGAMINI - Responda agora. 

S. r. Presidente, aos apartes que insistentemente me vem 
··dando o Sr. Amar-a.! Peixoto de que não se refer~ ao ba
·lapço de 32, mas sim ao de 33. No discurso da S. Ex. 
·estão consignados louvores a este balanco de 32. 

Mas se o balanço de 33, que eu não conheço, decorre 
·<lo de 32, qqe so resente dessas falbas por mim, nijo te
chnico, apontadas, podemos calcular que merecimento te;m 
esse balanco de 33. Se provém do de 32, 8$Cuda-se em fqn~ 

-damentos. em dados do de 32, eivado das falhas que eu; 
· n!'io technico de contabilidade, estou indicando, pO(I.emos 
julgar bem o que foi esse balanço. 

Mas vou dar uma demonslracão pratica. e immediata 
· de que esse bala.nco de 33 não póde estar oerto. 

O SR. AMARAL PEIXOTo ...- E' o que eu quer~~ vê!". 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Declarou o senhor 

Deputado Amaral Peixoto que a arrecadacão de 33 fôra de 
228 mil contos, se não me falha a memoria, desprezadas as 
'fraccões. 

O Sa, A.!dAML P,e:IXOTO- Muito bem. 
O SR. ADOLPHO BER.GAMINI - Não foi, n;lo póde 

;ter' sido. 

o s~. AMAIW.. )?&IXO'l'O - Par qpe? 
O SR. ADOLPHO BEP,.GAMINI- Vou provar •. 
O SR, AMMAL PEI~OTO - A 1:mportaneia effectiv;1- . 

:·mente entrada. é de 202.310 conto~. Os impostos ~ança.qos 
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mas nlo · ~obrados Iiêsae e:teroio101 attingem & sodUDà de--
20 mil c0111oa .•• 

O SR. ADOLPliO :Sll:RGAMl~I - tmposto lançado e- · 
ri~o eobradc ê atrecadaé~o? 

Se assim fosse. eu poderia, por exemplo, procecler a,-. 
rim balánco em rninha -vida particular, se~ndo o QUal se
ria um milionario; bastava, para isso, incluir coll'ló rendá" 
as dividas que me deveriam ser pagas é que ainda não o 
foram. Mas a nobre Deputado ha de convir que com con~· 
tabilidades como essa é melhor não gastar dinheiro. 

Vou provar que não representa a -verdade aquelle ba- · 
lanco e; para isso, utilizo-me das palavras do proprio In· 
terventor . 

. A 15 de Novembro de Hl33, S. Ex. apresntou um re
latorio ao Chefe do Governo Provisorio e nesse documento, 
que corre impresso, encontra-se a paginas 52, a declaracão 
esoriptá e asslgnada pelo eonta.bilista da Prefeitura, se
gundo a qual, -até 30 de Setembro, havia sido arrecadada :z--. 
itnporta·ncia ·de f S9. 854! 5i8SOOO, o que quer dizer que o 
grosso da receita - o imposto predial - já tinha síd~ &r• 
recadado. Ha collega.s aqu~ que ormhecem a situacão do 
Districtu e os assumptos da Munici_~?alidade e sabem que 
um:t parcella 8'l'ãnde do imtiOsto predial entra r:>m Selem- · 
bl'o de cad!\ atlllo. Se temos 139.854:518 tnil réis até 30 de 
Se_t!Lmbro, é absoltttatnente impossivel hhaginnr-se qúe até: 
31 de Dezembro ascendesse a atrMadacão real .l éerca de 228-: 
mil contos. 

· ~ por que? P.otQúe, ~e V'. l!x. dhridir, áfill'l de óbtér a 
media - t>ara 1'a.eilitar ó caJdúlo - HO mil contos por · 
.tres, •.• 

O Srt . AMARAL PKrxo'tó -A media abt 6 talha. 
O StL ADOtPHO BERGAMINI - . • • terá quant.o · 

rendeu, provavelmente, o ultimo trimestre. V. Ex. não · 
altingirá á cifra á pontada e em torno da qual teceu os · 
séus argumentós. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO - V. Ex., entã<l, :por essas-· 
c<insideracões, nega que a Prefeitura arrecadou. em i933. 
efn dinheiro effétltivo, a importancia de 202.91.0 :000$0001· 

O SR. ADOLPBO BERGAMINI - Perdão, o discurso · 
de V . Ex.. diz que houve a arrecadação real, effeetiva, 
verdadeira, de 22S .OOó:000$000. E estou demonstrando a 
V. Ex ., que aSseverou ter feito essa declar~o baseado no. 
balanço de 1933, estou demonstrando que esse balanço. que 
le-vou â óonseiencia de V . Ex. ess·a ~onvi~oão, não exprlme·· 
a verdade. Que não póde exprimir a verdade, eu o prova
rei com documentos officiaes, á frente dos quaes collocG. 
o relatorio do Interventor, apresentado ao Chefe do Gover- · 
mo Pro:visorio até t5 de Novembro de f9S3 . 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - 0 i'ela:torio fala até 30 da · 
Setembro . 

· O SR. ADOLPHO BERGAMINI - :g se até 30 de Se-
tembro a arrecadação foi de i89. 800 contos. não podia atá 
3:[ de Dezembro ter attingido a 228 mil contos . 

· · O· SR. AMAJW.. · PÉtXOTO - A 202 mil áltingiu. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI -Agora vem a recti

fieação; pot isso é que eu disse qué o discurso· de· V. ~
está · éivad ó. dé. eqtlívoe>oé. · 
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. O Sa. AMARAL· PÉIXOTO :_ Não está eivado de equivo-· 
--cos. Declarei. aliás, que a Prefeitura, em resposta ao meu 
·pedido de informacõe_s, apresentaria. dados m~is positivo!:>, 
-sendo tirado dos mappas orcamentar1os o act1va da arre-. 
cadacão, 228 mil contos. 

o equivoco foi. meu e. posso rectifical-J, não Dle en
~vergonhando disso. 

O SR. ADOLPHO BERGAMl!'fi - Pelo contrario, con
-fessar um erro ennobrece; eleva muito a V. Ex. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Desses 228 mil contos, 202 
·mil foram arrecadados em dinheiro effectivo. E 25 mil e 
·tantos foram de impostos referentes ao exercício de 1933, 
mas que não foram pagos. De qualquer maneira, é activo 

-da Prefeitura, podendo esta quantia ser sommada áquelles 
202 mil contos. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI -Bom, mas não é ar
recadação. 

O Sa. AMARAL PEixOTo - Permitte-me V. Ex. outro 
•aparte? 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Com todo o prazer. 
. O Sk. AMARAL PEIXOTO - Inclui na despesa tambem 

uma parcella de "a pagar", na importancia de 91 mil con
'tos. Saiba V. Ex. agora- porquanto sóment.e agor-a soube 
. -que desses 91 mil contos, h a uma grande -parcella que, ar
.recadada, importa em 50 mil e tantas contos, referente3 ~ 
divida externa e que, pelo ultimo accordo economico reali
zado pelo Governo Provisorio, ficaram annullados. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ahi est..á mais. uma. 
ialha do tal balanco estupendo, magnifiM e extraordinario, 
-que serviu de elemento para a argumentação do meu i!lus
·tre collega. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO- A falha não é do balanço; e 
·tanto não é que affirmo que a falha foi minha, exclusiva~ 
mente minha, ao tirar os dados dos mappas. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Louvo a generost
·dade de V. Ex., attribuindo-se erros que lhe não per
•tencem. 

O SR. AMARAL PEIXOTO -Desses 91 mil contos, 50 mil 
-e tantos desappareceram, em virtude do accordo economic:o. 
A'g'ora, vê V. Ex., é divida que a Prefeitura não pagará 

·mais. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Como se processa 

·isso? Não se paga mais? Nunca mais? 
O Sa. AMARAL PEIXOTO - Absolutamente. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI·- Mas isso equivale a 

·uma declaração muito grave, 
O Sa. A...-.,rARAL PEIXOTO- Pagará em outro cambio. 

· O SR. ADOLPHO .BERGAMINI - Então, já paga; ba
·vendo uma differenca de cambio. O meu nobre collega está 
:ainda mais uma vez equivocado.· · 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - Referi-me ao caso, suben
ter:;dendo a differenca de cambio • 

. . O SR. ADOLP=::o BERGAMINI- Estas prestações que' 
:não foram pagas até aqui, ficam para ser liquidadas mais. . 
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tarde. E' a doutrina, segundo a qual, quem vem atráz que 
;if'ecbe a porta; aprés moi, le deluge. 

O Sa. AMARAL PEIXOTO- Não quer dizer que não se . 
. pague. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sr. Presidente, o 
. pacifico e incontestavel é que, se o balanço de 1933, que 

·não temos em mão, decorre do de 1932 - falho, impreciso, 
-errado aquelle, o outro, que delle deriva, ha de soffrer as 
consequenoias dessas mesmas falhas, desses mesmos erros, 
dessas mesmas imprecisões. 

Quero, entretanto, ainda, muito lealmente, accentuar 
•Que o que o Sr. Dorval Medeiros, com os seus collegas Henri
que Dantas e Anastacio Pessôa, fez, a despeito dos senões qnP. 
aponto, ainda assim representa uma contribuiçção inte
-r.assante. 

Infelizmente, porém, na sua parte fundamental, essa 
cont.I'ibuição não foi respeitada, e quiçá, tenhamos ahi a ex
:plicação da sabida do illustre e:x:-Director de Fazenda: 

- . .No seu officio-relatorio, o Sr. Dorval Medeiros dizia : 

.. Não sendo possivel a compressão das despesas, 
a ponto de ser equilibrado o orçamento projectado. 
(referia-se ao orçamento que esta-va sendo preparado 
para :1.933) parece-me, comtudo, que se deve ado
'ptar rigoroso programma a ser seguido sem tergi
·versação e cujas bases geraes passo a alinhar: 

i - Fazer. bai:tar ao minimo possível o eitado 
augmento de despesa de t 01.. 34~ :t\89$813. Par a e-sse 
fim, fui presente a uma reunião de Chefes de Ser
viço, na Superintendeneia da Limpeza Publica, na 
qual, depois de debatido o caso d~ augmento da des
pesa, pela lei de 48 horas por semana e i5 dias de 
'férias annuaes aos trabalhadores, ficou reconhecida 
a possibilidade de serem evitadas as substituições 
que occasionaram o augmento. Depende, pois, de 
·uma revisão da distribuição do serviço. Os demais 
Directores talvez pudessem comprimir, ainda suas 

·despesas. 
2 - Cessar, por completo, novas nomeações. 
3 - Não serem preenchidas as vagas que se 

"derem, excepto em caso de absoluta necessidade, a 
vosso juizo, devendo, neste caso. ser empregados 
todos os esforços pa.-a que o substituto seja tirado 
do proprio funccionalismo". 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Contra essa argumentação 
·do Sr. Dorval Medeiros, que apenas analysou a questão 

•OOmo banqueiro •. ~ 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ha pouco, era con

trabandista; agora, é banqueiro •• . 
O Sa. AMARAL PEIXOTo - •• • poderia trazer o depoi

·mento do Sr. Valentim Boucas, o qual, no relatorio da 
Commissão de Estudos Eoonomicos, oondemna num paiz 

·D,ovo_ a .compressão de .despesa. 
O SR. ADOLPHO BERGÁMINI- Não ha de ·estar em 

·muit.o ·bõa campanbia • •• 
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PNJ!!egtltnt!o !lll leitura do datumento . aUarnénte stn ... 

cero do Sr. Dorval Medeiros - · ê é laroentavél <IUG 1e too-
corram des!e trabalho apenas quandc lhes convém e o des
prezam inteiramente, allegando que procede de um ban
queiro. quando não lhes convém - o item 4• reza: 

"4 - Cessar, por oompleto, a eoneess~o de novas· 
gratifteacões, addleionaes ou outras, inclusive as re-
1erent&s a exercíeios anteriores & que nlio tenham 
ainda eido ri!'eebidM. 

5 - As gratificações ·relativM a quaesquer e.u
xilios para condueção a logares de dtr11cil aecesso. 
deverão ser computadas nas folhas de· pagamento e 
ao lado dos vencimentos d<ls cargos qt.te a tal titerem 
juz. Deverão ser orçadas pelos respectivos departa ... 
mentos e pagas mensalmente, de modo a evitar pe~ 
dido de pagamentos atrazados. · 

6 - As dlreetorias ·ou departamentos adminis
trativos terão que se etnglr para o pagamento de seu 
pessoal ao duodecimo ·que ficar de.terminado pela 
verba glubal do orçamento, sob a fórma de respon
sabilidade. Serão calculados tantos duodecimos para 
cada departamento quantas sejam as folhas de pa-· 
gamenw. 

7 - As directorias ou repat'ticêles administra
tivas assumirão o compromisso e a responsabilidade 
de executar o ol'Çamento na partê que a . cada um 
competir, quer quanto a pessoal, quet quanto a ma
terial. 

S) Prohibição completa de ciuaesquer creditos 
supplementares exLraordinarios ou especiaes, a não-· 
ser que, depois de decorridos o primeiro semestre, 
haja necessidade imperiosa e se ficar verificado que 
entre a receita orçada e a arrecadada exista a favor 
da arrecadação differenca equivalente ao credito que' 
se vae abrir. 

9) Para fazer face ã differenca entre a receita 
e a despesa comput.ade.s para i933, e no caso de po
derem Sl'r aeceitas as suggestões acima. dever-se-á
proc~der á ·J.nificacão da divida interna consolidada. 
com except;ár: das apolices de juros de 8 %. para o· 
que serã bai:ocado. ainda neste exercício, um decreto, 
em v:!·!~1rlf' e!6 ~ual oc; varios emprestimos internos. 
no tota: tl.e cerca de aoc mil contos, se unificarão em 
.outro de 400 mil." 

AdE>ante =· me:::r.o ex-<litf!'ctor d~ Faz~nda. preoceupado 
com li situaçãn ;;ra·:('. a~tenta~ B snas resDomabilidades e os·· 
dever~~ do seu car!l'o. aggregava mais: 

"Conser.tü· em moratoria, a não se!' em casos de·· 
emergencia ou de depressão corr.mercial, como em 
f932. quando o Paiz estava convulsionado, é o mesmo 
que lesar o pontual éóntribuinte ou aquelle que pagou 
multa relativa ao atra:io a. que teria sido forcado a 
recorrer." 

O SR. AMARAL PEIXOTo - V. :mx. não se esqueca de-= 
qu~ ó administrador não p6de ficar preso ao Dir~tor de·· 
Fazemla; tem outras necessidades imperlosns a attender. 
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;._::,., o ::;sái.;;i:KDCJLPHó:'!BERGAMIN1'' --.'' >AB··:·.politfcas/- por 
exem~fo:.: .• ?,\·~ D:!::: :· ..•. . •i: ·.· •: .: r~" ' :: ,··-·. · · -;- · · '<·· ···,: _ r,~_;-.í:~ 

- .. o SR; ~- :·PErxO'l'o · .;......; V. Ex~. - encara ·-todos~ og.:actoa 
"do: sr·: Interventor cnmo: inedidaiqx>l:itieu·. -i :" ·: '' - : · . '~ ; t 

! : • , ; ()_ s~h ~P:~JiP ~-~I.\~:A-M~t ;7~::~~as.·:~;ver~ci~. • 
.<tu e . ~a.rh;t.D;I , .de . quem. rllca,bava.. de.: IXlaDUSe!\r. ,.os . dados .. e. -QS 
elenieilt'os;p'o~tos . em .~:videncia péla .'si~uaéãc;~ ~erili ··aas. ~f· 
nanças mí.Iniaip~s. comó' foram respondidas ? · · · Pelo:· · ·au
·gmento.:·ecmstante· e' progres~ivo ' daS despesá.s, sobretudo, . na 
-v~rh:i · p'essoál •. ,, -· : ':. ;-- · · :· :· -· · :-- ,._ ··· 
:. : ., :.Poi~o .;&:~cr~kntar, 'p'órém. ai~dá:· .. e·óiíL ~s~as adverten:.. 
'ci,á_S •. : cons~~hol(;.~:'.suggestoes, ·.CO!léot,dou: ·o SZ:~·. Interveri,~r. 
que lanéóü o seu ;~&ppz:ovo~, escriptp .e a§islgnado no officio 
-do.. Sr .•. Dor;vaL :MeJféib)s • . ~ cóiljuticturàs politíca~. aa con
,tinge'nçi"aS- .-~eítoràes, . entretanto, ' levararii' o ~ Sr. • . Pedr.O . ~r
ne"sto·· a ceder aos si>us correligionários e a fugir S:â. : coDi
prS)q~js~o !!.,SS~do, .e .sellad_o CCII'9 _ a . sua · assisna turá nô~ refe-
:rido : offi~io do'· sr~ .'.:Po~~I .. Mede~rob~ ·.. . : . . .. . .. 

· Não' foi; Cóíntuêto . .sóm_eiite ·o:Sr . . OQrval:.Medeiros quem 
te.vP. attenções :espt>Ci~es. para: a situacão. ,'fi:nanceira; os seus 
.nollegaa;·que fizeram e;;sa·.demonstra.oão :a. que deram & nome 
-de balan~,. tambem; c:a~c~~tuam: ~Qbra ingen~ aerá ·8 ' .da 
admi.ni!!traçáo· aetuaJ e: das f;uturas cpara. COD5eg\}Ít. DOS ne
_goeiOS-- da: :llunic!palidadei ; ;O'·· ,desejad~ ; .equilibrió,. resta:Qel~
eendo o credito da municipalidade ,sem comtgdo. paral:vsar 
os -variadis.simos serviços· que .se; itr~P&e .em. cada. dia . que_passa 
sejam . executados em benefício da cidade e da coilecti:vi-
.dade~~. ·:. :· . ·- ·· ,, . _ .. . . 

Eís;·ahi, Sr. Presidente, o ,que-aconselham todos aquell~s 
<UJe d~tênuma a.~nção..,.. _.. . . . .•. . . . .. . ,_ 
· '- o · Sn: -Al.wlAL PEIXOTO ....,.... Otiicame:i:lte sob .' o aspecto 
financeiro. · '- ' · · · · · 

. -· ·ô :sa~ .. ADOLP.IIO .. BERG~ÜÜNl-_:_ ... a aprofundam no 
estuôo'·'a exame dos prolilemas reaes da cidadt>, 'dirigem a 
sua energia. collimímdô' uin fimi· ·qnal o · do ' equilibrió das 
·finanças.,.: ~ ··I : . · - ; .t: : . : : - ! : · · . ' :, ' : . ~ 

· Aftirmoü.;.8e :que seria impossivet: equilibrar as finan. 
·ças ·muliimi>aes; eóm '·o 'que;· Sr. Presidente, ·em absoluto 
concordei. · :Um ·rapido exame demonstrará que a verdade 
está . commigo:·r; · · :- : :··'·' ._,. : .:. · 

Excluidas as parcellas de: a) divida consolidadri; b) . re
-pósicões r~ r~tituições; ':e ·c-) exeroici-os· findos, :os OrÇamentos 
·éxpressam;.se· 'do·:seguinte· modo : ·Despesa - · pessoal•.e ·mate• 
rial.;,;:.. para: · t9at· ~ 133 .702:053$376 ~-- ·. _ . , ·: ·· ,. · . 
· · Esse: 'orçamento ·'.foi ·•eláborado 'em poucos ·dias, cerca 

de 20. · ' · ·:--: · ·• • · · ~ 

· ' · ·Foi e!re alterado pàrá· -menos: Pelo-door'eto :n. 3.538 
-de 30 ·~e Miio de ·i931, reduzi: : · · · - . 

"Nas ··verbas- ·-~material"> • •.••. .-• .: .. •• ; •. 
Nas verbas .. pessoal" .. .. ......... ~-....... -. 

. . , I, 

3·. 660 :oistaaa 
3.828:820$555 

, , .. 
. , . i o .• sos :_3~~$~.18 

.. ' . · Alem disso; diminui' as despesas com' a : Secretaria do 
~Conselhó Municip.al; ex~ vi do decreto .n·. 3. 456,. de . 25· d~ F~ 
vêre'iro ·de 'i 93t .' · · · · ' · · 

C. D. - VOLUME Il 24 
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~·-\(! ·A,s~.mi1&:rdesp.esa- orea~''- {~pes®ah re-1 ~-~iaJ)l~rn. · réis 
133.702:053$376 baixou a menos de f23.t93:682.$.4.&fl., r:r•>;:'' 
".( ! ~.::::0;.-.0re.a.me~tQ~;p~ra -,J~~2.' elev~u.-:a1 :-mesma-. :despesa -~ réis 
f29 . u 6 :894$847 .au'gmentada: , ai~4a .,por; deca:etos. : e ~ amplia~ 

,~~J!irii ·~~;~~~scfo~;~if,~E!fr.tts4~;79úi82$66ól 1e eili'· í~34 a 
Ytl.f-'.825 ·:222$30o';~;ó; iniffiT 'á' res'tâf:(íEj'Jfutihlf :exe~dii:l6 1 ···aras '·re1. 
-rormas ···des (·sis; 'é~râ~rircàrii·enfir'ían'ientê' 'ten.as : .P."~'~" · ·~ r, ~· .· 
_l : ,·· , .. \Fa ~ ~ ~J' oJ"f 6) 1 ):... ·.· · J ' :~·1 ~ · ;\J; ' t . , ;..r·~· .··· • • [ • ' · •· · ~ -~ ' ' • : • ., , .. :: .. -B~ta .,ver ~'gúe'.':as ~enruas . .:f.:; ..,Pre'fel'w~:a.;,· qi.i,e , cpP,~i.í:-
-miáhl'õercâ ' -d{3~8ÕO':Oóo, · abso;m: iioje Wa~i~1~Q.oo :opp·f:: 
-'..:.·~J~.pez_a, ,.Publi~a,_, d,e. ,f,~, ~mi.L •. P.~~~o'!: . a ... ~~~-. lé · .2~' , ~ir;' à 
mspect'Or"Ia· ·Vetermarta;·'de' H:11 ' contos,· P<~l"G · f ·:~otr-:ooo• ; . a 
·.itss.ls'teiiêHi de-:1>. soo.i·cbiftos'· í:>aríi'' i'3'.1:iOO':ooosu i~e~éltiido's'' i:ís 
'nôs· itaes enf '(;onSfrüc · ~í:í ' :Ou ·)a. ~oiüitlil! .. ) L': '' ,., ' : ·; ·_)t: J:: __ ~ !J? 
-r;;·!? ôfa~.':á;. 'árl-êôadiÇíí&··'(renl:lil proptiâ') ··~in' ·1931"' ·aildou· POP 
"f80 '-tiiil' contô$" exn•:-lf9'32 . ·hor'· ·HJ5r:mrt:•H~fn ! 'f:933'~' ;'em•:~.f90 

.... ~"' .....;.t i'•' • '('t q L__;' · . :,f·~ · · r · '"'="/ · ~ · .. ' 1"' .. 1·-·: · .• ·) ' :.0(' • "' '1' . ~ ,~ '\ "• - • ··o rr ll:lil,'-' UJ~5' '0U ml!nOS ~ J • ' ' ' --:--• ' ' ' 1 .~-.... •• - .. -: • .. - '_·'" '.J ' ' · ., J ~ _•J: '"'. , ·• 

-~· ' · "'S'e' a iiciesi>esii'" 'corithiuas'Se·''à: ser' 'c'ótóJ>íimiãa"· 'ó'oí:f.ét!.!Se.:;iâ, 
perfeitamente, attender· 'i'ô~ "i:'Omph>iiifssos '1da ')Pr-et~itüta';>t.âfo. 
'éiirtÇ~nd(.i.i::;e '·ór<Ieséjatfu e(ÍU.ílibrió;.n.-;·., .uí•rrt:r:··;: . :.): ' .;;;-: 
::!.!'-'" E'• cõiri ''ós•~lludi&s ' hospita~Bi Sr:_; ' :Presi~titlW·em -c·on!.. 
'slr:lfrcão<'()u' • il. -eón~rut:t-r<fueusé' ·prObürá': obt~?i al~ma;;sYm'
!j)a Uiiaf>'em r.a:vor·' a a !'á'dmínistraçãõ;• ~<tti!ando~: 1na ': reali'dâde, ':\)-s 
-objectfvos ; :fbndamentaes ·fdrtú.rif o§ L dê . íittgnrento:•id'ê> ;~S'Soal 
~Fâ 1 ;Cimtem~1àr : ra.·~Hentelá~' ipoMtieli;-:!:t-áed'ros!lm!ên® pUlltwa 
·~;~leitôrar;i} -.J .! í;! r.~~ ~f: ':.; :.: · .. t ~ .• ;;hi :!: ·:-t ~~.- ~ ~ : :; í .l i r. !l . o ; ;!J:~,·; ~, G Ob."!~1j 

t:~~ r:.ro~ i,t:li'oblemar '.h(iSJ)itá~f( i ~<l' !in~r~ss~:.;• ~f.fSr"f- tln~ttv~ 
tor-.. :~ ~:n ··:· 1;h ':' "":<:i :hr ··, r:, c-t~ : t·:.· ~·: ' .•d rn•• ~n:~r:J n :·:,• ;-: 9. r; !íH.9~ 

o SR. _ Al'.t:AR.AL PEnOTo - Registre-se a de~IaràcãrHf'e 
;qá~:o:•problimitr:li6"spit.á·~r-'rl1ão- in~i'~savi a-: :V .i rEr)d. 

O SR. ADOLPHO .BERGAMINI' (·. n_o~N~B tili~itt'v~ "El~ 
r!.' 'll!C• .. · •· ·'"· ''ll " ' .-~ .... .. ,. , ~ ... ,., ., .. _,(, • · 1 ··t· ~ n •1 · l • <ieru't"P'ar ' a'"' minua·'declar·acãõ: '·" "'·'· ' · .... ' ...... · ··? · ... 

O._Sn ._ AMARAL PE~o~-:-: A; ,®.,e,m, J~9ÍS,,não ihl~~~sr~~~? 
0 " -.~1b' 'sic ···· ·~otPao -n."E:.'idA: · 1··· ·I.:..!_ (A~, ·~dirl.lhi. tr~~ão'. 
!; .· . , '·:JI •· •' .@.,., · ; ; o• ~·J» · : ·, •. ,M .~t,,·;• l '·"' ' '•! •:: • ~· ; ,? • •ia ; '~ ··; 
::~·: :: O· :a~~ : .. ~~~~P~~P~TQ~tm ~rQ:r; CJ~;~q~r: i ~-;·: ~.: · :·~ ~ : '_. ;r;~ 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- O Sr. Pedro"-Eunest:o 
.exertl!ra.,o -~o: rqe-. diree4>r. :dai 4!iS:iste~c~ll Ho~p~~!l!~ll.t..antes 
de • ser.l Prefeit~..;Jntewentot·• :.:'Preaident~:dftl ~lll r.q~s~Uw, -.?Jl,i 
~rutt1':ibuiu ·®1D :a ::S~!'VQto, com7.o m~u r;preíitigio .. l ~~=u~~_m-. :a 
sua ~cção, para que não proseguissem âs obr.~~~~~!\'J .Cli~~~s 
.b~S:Qlj,a1ª~~~;.~ ;.<J F n :"_ ;'j J ,~. ;- , t :.:. (~, < ·: h ~ r:; ; r~. ~ · · :.; .- ~ ~~r~ ~'~ hi ~_d ;:, ·..::~!. 
-:: c ::t!lÜ!S~O ~: :PEIX.Oll'O'":":"!' t P:erliãp,. ,r~, _ía~~Q, ((l >:~r; ., i~~ 
-dl:lo :-Er:nesto:;oopCQr~.eJ:l. ; com o , se111 "oti>or:tl~l<ll<;~.n~~ AA ;Ç~.ll.:.. 
cluissem as obras antesi :lie:i;~aH.zatta:~:a syndic~M;i~ . .a.u~· ;~~ 

J~P.Ut._n~~i:-.af!~11. ~~~ f~ .9!!_~9~?.~r,a~11a ,~p,P,~,,;P,~tifa,ri~ qu~ 
8Xls 1a naque a ctmsu.·ucçao . · . :.J.-.: .,.:, 

8!:G. <O .SR.;~ M)QLP.;Htl BERG-AMffll1 ··:":'·bt;Ii>a-dQ ~ ~~stiss~ 
qualquer irregularidade, e fQSS.e: ;p~e®CUP&G"ãCr, ~do·. eAt~·. di~ 
reetor da. Assistencia Hospitalar attender ao problema dos 
ili:ó$il.áesi} ~tia elle • . então~ .posto" o; : seu;. pres,Ugi~ ·A.il, :~rviço 
?ffif~ii.âçã.O:: desse. .ideaL ••. _.. . .. .. ·: ,; 'J«'<'~' (f~ ?.V!-~·: ,. 3 1:?: 

~;Ã?I'iAl\AL PEIXOTo - Em primeiro logar, exigia a 
<'o!itirii:lroa:"dEí_; a'âministrativa . 

. '):: sq •Jf$R;.J"~~Ç>I;J-~l!O~.~~R(i~l\U,Nl. ~ .!" :-: ~ ~,-Jlã~ çq~f.ribui

..4!! -p.ar~ ~~t,l~ ~e : ç{:fer:~ce~~~~ :~~.~~n~~.,(i~ nf?-t~trt,çto .. i.F~ 
deral O espectaculo hlStiSSliDO de se ver aU1, , ,perto . de . .Sap 

• . L "'' • . .} • ' ' .• • I , ' J'J 
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•Fr.aneisco Xa-vier,r: o- :arcabouço, de: .uma eon~:~trucQ~o, ~onu
·mentaJ;..;ém. -~uja;s .·flllldacões fo_r.am .sepultados ;,milhares .$ 
çeontos. de-xéts.-.-• : ,, ... ,- .-, · ., · .. · - ·, . .,, . , ... . . 
' · ' ' · _Emi:rriantô: ·o têmpo destró_e a construcção: em• ar~bouc.:o: ~ 
-sê ámpliatjí'·bs·:quadti)s pafi./com veifcimentos nàbabescos, 
'Õprêmfar áervicos eleífurae;i.' : 'pobre. ! atacad-o de : ~ntétniida
àe's;<ta:rigido pela miserjil; passa ·por aHÇconhécendb que dis
pendios faustosos se fazem, e morre sem poder· ser h!ispita
l~,za;d~;~, PÇ,rque .a h_ospilalização~ a . construcc.ão de hospitaes, ~ 
~bq~ll~j~-t~.' ~~ ·!~itós ~fa! ~-P.~b-~es_;· t~m·' serv~i:lo ':iii.càment& 
_;.d;e~ J'ret_eno ~11ta · al>):'jga~~se· '.'!lo: o,rça1l}E!nú:J da._ ~~d~e ·to~o 
,aquelle _que Jlromet~e,, o --se~r ·apoio e .sua.· efflclencia · elei-
:.ro[a\ ào\,P,~!;t-i?ó: · ~~~pmi~ta ~- . · · ... ~ ; · · · ; , .. · :,. . .. ·, ..... - , ... 
, .. :,,E, .CI~~:iY:. :E~· mais, uma; p~ova~ d!'\-·. yé~dil.d~ de quanto 
-af~ir.mq:?;~: ,: , . - · .. o ·, .. , .• , • . : :' - · · --: · . · · • '· · . '· . ;. 

Ahi está-:· essa reforma.. ou essas reformas elevaram as 
.(ieS_I1,esas .,c.om .a assistenc.ia àe ,5.80C. para- 13 .mil, oontos. 
-exCIÚid.ós ' 'hospitaes. '.eil) c.onsti'uecão .. Ú,t1 'a constrof,f{:. essas 
despesas assim aggravadâs não.·deram, · ~té· hoJe, 'rim; te·iti:i a 
mais á populacão do Dístrícto; deram muitos cargos, muitos 
milhares de contos a mais ·de ·onus. mas nem um leito novo 
~ populacão como consequencia desse dispendio •. E c obje-

-- ctivdlé '5Õlílenfie ·o~ ·pessoa-l; . t.antu . ás sim ·qtie '~sses. bospitaes, 
.·, afnda.''não- :.'Mn~·..,; ;''""'~ ' ::'1· .. _,, ,.,..,.:.-'_-_, •• ,___ -co- :::,.;: ! ·P"'=rlro '' '1':--::'-
nest,o; 'enil áécreto :pi.ful·ic-'ado a• ·14:-:d'f~ .TulhO; · ·' apressa.dam'eníe, 
>antes aê'i:iromúlgadà :'à':Gonstituicão, a ereac.:ão.-dos quàdros 
do pessoa!" que irá- '5-~r,•ü···n·ós ' 'futuros bospitàes· .. Donde·t:e

. ··mo_s-; mSi:is rt;lll1a. demQn~U1ac!i9 .de .. q.p.~: - !LPre~eup~~RJ .da ad
··minjstraQãcr,.,ac~_ual,: &,·prf;Jowupação: px:inç~.pal, .,? ~a . ·QEh,eop-
templar os amigos, os correligibnarios, arrebanhar.' eleitores. 

_E_ é cqntra isso, só,nente ,eontra isso que protestamo::!. por
: ffile•' riã:o·''se. ' â~f~:iú:le o- contribllinte, ao. ;contrnrio": ha' cruasi 
-. 'ào!S' :rhilnões . dé :arma~ que . págani •'seu' t'ribc.to; seus . i!n
' l;lô'stôs:"'qués'ão, ria ' qciasi"fotalidade;· dé'r3/4 partes,~ .:ou.. ria 

melhor bypothese, mais de 2/3, porque, como tenho: 1isse
--vérado-, são cbnsumidos 150, mil contos··com o pessoal':contra 
-arr.Scadação.:que :não excederá,-2f0: mil -contos. :., -· -
.-, 'd.; ":ij:ia: ' .Pbi(hoJ~·.: :_o :que ,ti..ri.b.ii' 'ii.dizer •. (~uiio·•oe.m;::m.uÚo 

bem.·.· o :oradoi''é-cum{1rini'entàdô.) · ·· · ·' , .. · -. ·· · " ., · 
1"-Jf- ~;- -\ - - ··::., .• ~ -- •."'·/ 

.:: , ~· '- ,·Durante. o díscurM d'O;;Sr.: Adolpho Berga-
-. ·. ·, mini ·:o ·: Sr~ Antonio ' Carlos,-..:.Presidente.: deixa :a 

. :,,ea.deirá -.da:-··Presiãeneia, que• é,:bccupa.da ·pelo· Sr. 
, • ~- . 1;.. c<?-h:;i~W.,vão B3:rcellos, g~ .Y~?,er-Presíd~n~~~' ·· 

' '"• ~- ',•"~ • ' : .:-_ .. ,'~ ~- ~ ·,: ~·: ,· : : • • O 'I, • • ' : . : .... ; : 

~ . . ."': ' .. :; . . . . : .... :; . 

o Sr. Mozart Lago_- Sr. Presict~rit~, peÔ~ ~~ -p~i'avra, 
,:.pe~~- ()~ifBii:;: :. :,,J. '';. ·: '·_ · ., : .· ~· .:':: -, , ''i}' ·' 
;· •::':0' Sr'. :'PrE!sidêiite '- T'em a palavra:,ipela ordem,<o nobre 
Deputado. · ,_. · _., -.• -.. : ~- · 

- -. · ô Sr :' Mozari' l.àgu {Pela 'ardem) ~ !ffr; ' Presidente, dese
d{';:ejava dar conhecimento á Casa do accidéntl! "'soffrido pelo 
nosso prezado collega, Sr. Conde Pereira Carneiro, que se 
acha gravemente enfermo numa casa de saude desta Ca
pital. 
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·· :::·Muito em'bora no::dia •de·hóje ·seus·medicos assistenté'!ll 
·já dêl:!m' seu- estadb :como ::róra 1:1e perigo, :.penso, dada a es-
tima que esse iilustre eollega e meu adv.e:nsario politioo 

. desfruta,- que . a :Mesa .agiria , com aetj!r:to ' desigpando um" 

.oommis~ão de·t.re,s ::Srs1 :peput_ados l)ar~. ,apresl'!~ta~ a,~. Ex. 
o nosso , ::voto d,e : promp~o _restahe~~cimento . e , de p,ar~bens 

.pelo verdadei!-'O: milagre .que .o,. salvf,lu _.de .m()rle ~edl!$ta. 
_(Muito bem; -muito bem.) · 

, _ ~-. o. ~-« Pres.iclute -~-A :r,tesa~~-ip.d.Q,' -~o .eJ;tCoritrp,_da>pro~ 
; posta ,quê' .acalía: . de 'ser. !ormul.aA.a .llele) ,nobre, represénta~te 
•. do. Districto· l''ed~ra:l,. solicita aos. ·sr..s, DepuJ,ado~ Mozart 
Lago, 'Amaral Peixoto e' Abelardo· Marinho, que, em nome 
da Camara, visitem. o Sr. _ Depütado' · P'efeira. ,Ca.rn~i~o. que 

' se: acha. · em: tra'tanientó na Casa· de· Baude, tratismittindo a 
S. Ex. os votos que formulamos pelo seu prompto resta-

: beleoimento. : · · · , · 

. · · Nada mais havendo . a tratar, -vou · levantar a àes~ão, 
~désignan!io pata a de amanhã a ·seguiÍlte' . 

~ ; . .- . 

ORDEM DO DIA 

'' Eleição- do ·.a~_-e ·-.~<supplentes de .Secretario~ ~ 'd6. pri~ 
. meiro ' grupo das Commissões permanentes (Constitui.;ão e 
.•Justioa;;; A~icultp.ra., lndustria: ~ .. Coxpm_~rcio;_ .q_ipl_omayia ;e 
· Tra:fados; · Edjxcação f! Cultura; . Seguranoa ·. Naeipnal ;, , e _Qbra.s 
.Publicas; Transportes .. e Comm.unicacões) ,. · . , .. ; 
- . ·v_ótaeãó' do re(Lueritriento n. tO, de f934, do •Sr. Plinto 
-Tôur1:tiho. ·pedindo ~ informa~õe-s eobre requirsfcões · militares 
· H:J~sc1lj*_ão unicah · · · · · .. ' · · : · ' ' ' · 
,·" .. ,. Votacã~·-do.reqrierimentO ri. H, de i93C'cío sr: Accurclo 
~Torres, , pedi~do. in!ormaçQes sobre_ itraso . , ~ . désoonto_ nos 
. vencimentos· .dos Iilspeetorês Federaes ·de Ensino (discu&sâo 
_ unuúi) ~ ., .. . .. · · · · · ·· · · · 

·- .. ' . 
; ·:' ·: ·votaelitL do requerimento n. · '12, de 19S4. ·do- Sr.. No
gueira Penido- e. outros; ; pedi rido ; seja nomeada uma· Com
missão Especial -de sete membros para estudar e elaborar o 
~statti.tó .·dó$· Furiecionaricis Publicos ·. (discit8são unica).. . 

Votação do requerim~~to n: is. de :19S4, do S~. M~~~t 
La~o. solicitando: ·'informacõ~ · ~bre · fundos necessarios 

. par.li>:Pagamentos 'de requisições ·:.militares ·feitas ao com~ 
. Iriercl(r e :industria ·desta Capital -(disctt~são un~c-a). 

Votacão do reQÜeriménto n. fl, de 193( d'o Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações ~obre a existencia de 
decreto ::assando a offieializacãa da Guarda Nocturna ou 
transferindo seu patrimonio • á Prefeitura do Districto Fe-
deral (discuuão u:nica). . 

' ' : ' ;' J'. , ,, i : ' .• --r •- I f, .: -• .- ·. , •" - ~ ,' ; "·•: ':' •' 

Votaçãõ do requerímentó n. :15, de f934. do 8r ... Xavier 
ce Oliveira, pedindo a nomeação de uma Commissão de cinco 
Srs-. Deputado~. :.para receber o Sr . __ Presidente- do,:Uruguav 
(àiBctU$áO ttnicà) • · · · · ·· · ' · · ·· . ·_ · · • 

.· -_· 

.... Levanta-se á sessão ,~ ,i~:.:~h_Q~~- ~ ,7 mi
nutos~ 
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· ... . ... 
·. · ' ·22" sessão, em,·. 15 d~ Agosy.--de 1934. 

"'· ·. · •. •·.• ;·. •.. _ 1,; • • . ' .... : '· . ·· • 'r • ' • 

· ' ·. Presícieneia 'do. Sr. ·:uionto ·Carlos.: Pr~idente 
'\ :, , ··. \' •\ • \ 1 '; - i -- ··· .• ;\., ·,. .. · ': d l ···· ..... ' • 

. •· ' '•.•" :. .· i 
A's 14 horas, comparecem. os Srs. : 
Antonio .Carlos, Clementiti'o Lif;boa, Alvaro Maia, Mario 

Chermont, Costa< F~rnandes, Adolpho Soares, GodofredQ Vian
na, Maximo Ferreira. Ag~nor Monte; l:Iugo Napoleão, Pires 
Gayoso, Freire de Andrade, Pontes Vieira, Jeh1>vah' Motta, Xa
vier ·:d'e.-c Oliveira; Silva· ·Leal, Kerginaldo · Cavalcanti, Arruda 
Falcão; Augusto ~Cavalcanti, Simões Barbps_a, ·Góes. Monteiro, 
Valente· de Lima, ,.Deodatc Maia, Edgard Sanches, : Francisco 
Rocha, :-: Paulo ' :FilhO',: 'Hentique· Dodsworth, ' -samJlaio . Corr~a. 
O.legalio i Maria~o. Adolpbo . Bergamini, .Nilo- -de. Alvarenga, 
.Toãil Gninl~rães, J?raq() Kelly, Raul FernandeS, . Alipió .Co.s-:
tall.at,. ; Acur~o ~orres, F?tbio . so~ré, Lemgruber, Filho, Fran
cisco .Marco_M,~s,.NegrãO: d~ . Lima,. -Ma_tta Machado,· Delphim 
Moreira, Vieira Marques, RauJ , S~, Polycarpo :Viotti; Licur
go_. Ile.itce. A-nth.ero Botelh9, Jos~ . ChrisUano ... Alcantara Ma
c~~do; Y!'l~~u.ei~o · Cesar~: G-uªr~cy_~sn.,.-eira; CíriÇmiüo' BI'aga, 
caidoso da Mello. Nett-O. Nero . de Macedo, Alfredo Pacheco, 
Làcerrlii'' Pinto, Annes · Dias; · J óão Siniplicio, Renato Batbosa, 
Demetrio Xavier, Ascanio. Tubino, Fan!aRibas, Raul'Bitten• 
coül't, ',1\Jb_ertb Diriiz, Cül).ha .·vascon\}eilos,· Gtlbert Gabeíra, 
Antoniol' Rodrigtie!, · ·Friitieiseo' . Moo'ra; · AntonH.i Pennafort, 
Sebâs.tiãó ~~:e· Oliveira;' J<>ão vitaca;· ·Alberto Surek, Alexan..:. 
Bre''Sicílianó( Mario Rail1os; -Roberto Simonsen:, Teixeira''I,ei
te, Pinheiro Lima, Abelardo . ~larinpo, Thiers Perissé; ' ·Moraes 
~~ir,a· e,~o)_.: : ;·,:·_-. :. ·: ,;. ·._,,:· __ .. · :. _ , ·~ ,.:··: · :, · • ·_- · . _· · _ , 
; ·., - · P:! ~r. _.Prosidmte,17""" A . ij_sta .de presenoli. accU:Sa o com~ 
parecimento de 80 Srs·. Deputados. · . . . ..···: . : 
.... . ;E.s.~ ~!~a ~e~~~·- .. ,_ ... .-:~ .,.. · 
· · i=. lJ Sr.; ·.•.&ITaró Maia "(Supplante, servindo-de ~ Secretario) 
p,rocede á leitura da::Aeta·--da· Sesslo· antecédente; a qual ê, 
sem:.'observações, . a'Pprovada. ·. . · .. ·. ' : ·. , .. ' , 
...:, . o·· Sr: PreSidente .....;. Pass~-se á leitnra'·do Expediente·. 
-.: .. ó' Sr. Cle~entirio Li~Õ~ (S" sé&~t~o, servindo. 4e ;. tO) 
declara. que· não. ;h a ... Expediente a · ser lido. . . · · 

.. . ·:><- -·~ : ~: ~ Fio~~· ·_ .. sobr~ ; ··.m~~~ ·a·ié··: ~.lte~Íor ·deliberação 
os seguintes 

·-· ·· ·' Paô.niM-o~-- . 
Põe .e-tn .disponibilidade .o Dr: . .. Alv.a.ro-.. O~~'rio .de Â.t~~eida, 
. . ..PCH"a proseguir TJ.M . pesq~iz.as so,re . â cura do éancer 
··" ,··-~t. --i0. P~ra : ~rreüo .:tle - Pod'er. pr.os~g;;ir ~as pésqui
zas que vem fazendo sobre a cura. do · cancer, fica o Sr. Dr. AI~ 
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varo Osorio de Almeida posto em disponibilidade, por tem
po indeterminado e sem perda. dos respectivos vencimentos, 
nos cargos que exerce de professor das Faculdades . de Me
dicina e Odontologia da Universidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrario. 
Salas das Sessões, t5 de Agosto de. f93i. - Hugo Na,.. 

poleão. -Paulo Fil!U>. - J. Fe1'1'eira de .Souza. - Pon
tes Vieira. - Teizeira Leite. - Jone1 Rocha. - Thiers 
Perissé. - Ant~es Dias. - Mario de A. Ramos.·- Cle
mente M erlrudo ·;1 i:-1P-.ed_riJ :lfac#~. n~ .f.TAA~ df! '::;Brito. -
Augusto Corsino. - ChristW.no Machado. - Agenor Mon-
te. - f.i71!!_ M...~~~, ;:-:;- M!f'5i,;? .... :Çh.~ ~ ;-:;: ~'f'fllf.,.a:io Cor
r~a. - Acurcto Torres. - ~awald Posso lo. - »' 'aldemar 
Falcão. - Leão Sa:mpaio. ----: Arruda Falcão. 

2' '' ; : . , : j ~ • I ' ' , ;. : ;•' 1'1 ' i ' i -,/ 

;,-·_;: ' ::i/. ., . · ,1· ·:;>;.' .·' "• I :' ';:/ 

R<JJU:landô o servtço 'de' constr1tcção e- :ctni$-ervirção de ema._ 
. . _. ·: · · · - ··das' de rodagem· terie-raes-·,·:· ·: ::: ;· .. :-' . ' 
., /. • • f. ... .-·/ .·~ ·i(~,·-~ ; ;_ r _. · 1 ···j:·1 ·'·! . , . · -: ~ _; , 

.. ; · ':' . ~~L tP Os servi c os de "construcçãi:i .c e . conservação ·dás 
estrada$-' de · rodagem fédeL"a-es• ficarão •1n~argo de: um Dépar~ 
tamenfo :Nacionaf"dé<Estradas ·de Rodagem, • subordinado di.; 
rectametlte 'ao· 'Ministel'iQ :da Viacão• 'é 'Obras <Publicas. r:::· ·.·E 
~ ~ '.:·:Ait~; 2·o :A'''~cepêã<fan::Diréctõr ·efdos ch·eresf.de·'~ã<:J 

'ãó'DepàT,famento 'Naeional ·.de· ES.trada~Vde RÕdagemi ' todo$ 
os ·dêmái-s êmprégádós· technié'o 'é';administrati'lio:::dâ ad.m~• 
riistracíhl . é~ da eonservaéão. ord]naria· 'ilàS' :éstr~da~· s~rão . nc);. 
nieàdbs··ernearacteí'leffectivo·. ' ·'' ..... ,.,.,,,_ , ., ., ·: ,:.·: : ., .. :;. 
-.: : :~:J 'l;o Ô, . Qh~~ct~r' ê ~!1-~f~~,.A~ s..~cç~~- '~xer~~i:iio or 're~p~ 
cü:vos .. e;argos ·-~ CO':'JAllSs~o, .~ ~~r~· <je, .l~;vr:e, ,~o~~.!i do;~ 
·vern.o;: ent!'e os: engenlieii"os brasile1r.os·de reeonhéc1da · eom~ 
:p~t'e~pi~7 .:~ -_ .. __ -: -': . ~ ·\~·~~~~--7·~· ••. l.·: _- .·~ -·~ ~!-~ ! : '·.·:~ .. ··~:}: · · / •· ·:_,-):·.~· : .· / :.~· ~--~ · .,·_. ~ 

. . AJ;t. 3.~.- 0s venelmentos .dos.;funccwnar;lOS .do Depa.rta
··mento .. Nacional. ~e Estiadas d!3:~Rodagem, · .. ~~ão:.lg'uae·s .· aós 
jie,-~unccio~iós d~-"~~têg~t,ia_-.e_ fun~c~:-~m~Jh~t'~~)&os ti~ 
oqtr~, ; de!W'tam~nt~, ~ d.o 1\hlllS~l'l~,; i d~ .J;;ao~~ , ,. ·e , ;Qb:r~ 
·;F.tib~~as~ .. , ._ .. ... . . ·: ··:- · ... :· ·: .;! í ··~ - :::1-., • J .. :: .. : .. 1 ,,., '· " ,_: 

Art. 4..0 Instituir-se-á a Caixa de Aposentadoria e .. Pen~ 
sões dos Rodoviados,_ nos moldes do decreton. 20.465, -de t 
tle outubro.'de '1981'; ·eom•as· ;modificaQões·!qae' ':e, ·DaLureza 
do serviço exigir. . '- ' '· ; ··:--1 : . ··:-::: 1' ··. · • . • .• i ! ;··"' ·• :.:. : 

Art. 5.0 O Poder Executivo ba.ixarã. 6 regul'ámeti'to do 
Depar~nto :.NacionaL._, de ~~Es~radas!. ~{!e RQdagem,~ liSSim 
e amo ;.organizará; :os •quadrós..:..do: pessoal;:;;. ·' ·: , ·' ! ·: : : · ,,, ,. • 

Paragrapho unico. Os a.ctmi.es·cfunccionãrios··da'· Com
missã~ de: ;E~~ada§; ~~~ Rodagem Feder~! '.se;~ apx:ov~ita
dos em cargos de funcção identica no quadro do Depã.rta-
mCnlo: .. . ,. ·· ~ · ~ : ·. ."' ·. ) ~. · -.- ·.·,·,>:. ":: :: ·~!(.!_·.·~ J 0;:::h: :\::1::I:) ···.:. ~:: 

Art. 6.0 os éfuiJ're&-adó:!' tias''es'tMítíaS:'i:te''ródagem' })ode
rã o coxistituir;.;se'1eni· sy-ndicato, ·d& ·accordo: com a legisla-
ção em vigor. ,. , ; - ::.:. 

Art. 7.° Fica o Pode.r, ... ~eelltivo autorizado a abrir os 
eredi tos necessarios. · · · · - .. 
· ·. , ... AA. ·s:o Il'evogani~se'· 1as disposicões·:·-'êrii''contrarnl'. ··' · 

-~ ··· ;-,-,~·:- :··-~ ,-".)- · ~ · ;, •.•. ·.·.,:·,, \ ', ?'\·: :<.· ,, ,·.····:.-, ;-·; , \ , , ... 'j , · 

Sala das Sessões, 15 de Agosto de f934 . .:....:.. Acti7'cio 
'ToM-es·. ~.: .. : Mó'iàrt· Lag<f. -~ ·Ph..i.Jii.s·:· Periss'é .' . ..:- .Ail:olpho 
·B~rgàmini. : ... ·-::;:,· ·:·z:·.. ' •:;·· , -._·: •·· .. , , :. 
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;~ ;~-:·;;, l1 1~1)~::.,! ::;~.~; !) ~'~~~~~:; <: ~-;;.:~;-· ~ ·.·: - - ~;. i --~ ·~ ··t ~~_;;_;,~;') ':,\·_: . ~~: ~:1:\::;: ::. i 
Autori:a*to ·o Govemo'a· êcmtrtlêti:iiFo: idhdêo · ~- :-..iía-u~üatli~' 
. .. ,.,,, .. ~ •::.\ ~1') '' -no~1-nos ,-Toc<~Bruu ·t · A.rag,uava> ... ::1: , ; ; ,~r: 

. Fie~ o Gove!llo a.ut~r~~~-Q,,.~ , cont~actar o serviço de 
navegaçao nos R1os Araguaya ·e Toeant.ms, entre os portos 
!,ie Be}éllff.~lí~ ,~ : ~~lma.. p9de~o. <J;is~D.!i.eJ;. .até ~ q~t.ia 
4~;;.-ltt~~t~~.; ~p~~}~P.: ~i~ <~M~~9.~2>)'12~!1-~~s~-dfPr~nõ~~ 
!1. 1ues.pesa, .:110 < corr~n.o.o.- anno, pe~ ,:~re"~ . ;~. . .....,lrenÇ as 
,:;..-'iio~ art~·-1tt: Jan· n~creío~' · 2f:_tJ?7~~~~ii .~.~5, <te.;.@>i-i~ 'd'ê,~®~~ 

~~~'~ ,~ ; :;;, ·-:'~··;' ' ~~~;~~-;-:, ::,\' ': .. :i~f~~~a~~ .. );·,':- ,::. : :.·:~ :- ~: : .!: ~-.·[;; , .\ , ~ ,: 
, ·.~n~··O ~;•prbcieaso:;, :sobre:·• !:() assumpt.:r·i:só fícou·.· "Cermínado 
qua.ndó tór. promulgada. -â · Coustitui~a e~·iasshn ! sendo, -n!ío 
·põude.:.Ser. i ~xpediQo•IO·· res~t.i:vo dooreto · pelo Go:verno !1! Em 
virtude«de dei>pà:ebo!:·do ' -Sr.~ •: •Mfnistr&: ·tda, ·Vi~ão,' ·já. -liàvha 
sido :.orga:niado. o· ~i:tabcom' as· -c llmsulas ·que deveriãnf ·r~ 
golar o abono da sub~etiÇão~:iO seJ:.o:v.içO·. • ovat~· :tHJtteirieíar; • tiS:OO 

G~-~mJ,~\!l\ Q;> __ Esd~~s~1~o,,f_ãa;rfo.b :t4:f;L~~d~i.0~oy~1: e ; ~ttdo
russo, e vem sen o rec ama o a ma1s e .. a.nnos. quan o 

f~~ ,pba
1
, .~f}op.a~1!1r. ~t· ·!1~!1ef;~ãto __ ~p-~od ... ~f.i.s:te-e-~. Gobnsti trl;le . . udm 

proo ema nae on .. , .... a ex ensao a zona a. ser · ene tela :s. 
e a importazwia .reclamada está dentro das possibilídades da 
propria verba orca.mentaria, ~independendo de credito novo 
ou augmento :de despesa. · 

~ala das ·sessões, i5'~ \ie-Ag~sti de f934 . - Nef'o de 
Macedo .~- Mor.aea Paiva..- Pedro Rache. - Gastão de 

·snro~ ~íGod~oJcf.itiii114J :·~ lfA....:o :eMinnont: - ~· :Paulo 
Fillio; ~..l.l.::<'~&llKeUil. ·il!.!.. ·-:Ã:b~tciiib? ''Marmli.ii:·-;~: iAcim:-it> 
T,~_t-r.e~~- ~<: A~@l:pi!l<l! So~r:e~. ~ :~rnaJ!ai, •,Peíxoto . ~. :l(lvier 
4.íi0.lj~~rg~-;~)1~~1"i. MQUalM~,,,. , .,..;..;. F,ig.~~re.d.o~Rod.~i .. 
~~~~·,-·V.;!l?r~1"~,f1f!t, !A.n4r.~~;I.~. Jones . :Roc~:.:. ~ :0,~~~ 
~\fit{. i/..~.:i "'l:"'J. Cleme•e i;iMefb.!ti4JY.--::"~ -Ounha ,1/.ellq; ~ 
M~1L~~.l C41'!Uqi;h.O:-J• ~: !W'aiàem~,.M·otta·.; .~ rVa.co 1 f.l~r .T.«.eau. 
~LC ~;1:letsM.~~JQ_, Ji-dtp. j;-:-:-,:}'~~~cº ·.• RtJ:€.1J.a, .,.-,-:r- :G~Qt~ 
l!~e :HJ.lhf].;..; mr:>Alt.r~do (1_-. PJJç~po •. r~ A~ M~Qnt.th: : ""'! 
~k~~oo~·; #~fi~a,.;,, ,f.- Nwnmo F~~~J."r:f!o .::-.~~pko 
:zte.ra-ª1ll:i1!l~>;'fc!:,.M~.;ar,t:l4u9· :~~ ~i.QQ : :Ma,ch.ado!J'-'' '' •1· : :H, . --; 

: • ... : ~ i· !~ i ' ' :..: ~: I , -, " i j ' ' o , , ; 

- f~~l· ~ --~~ l ·; ,Cl.:!1;~ ~~1.~ ·: ~ :_: : ::d : ·~ :4· !!'!·• ~ : :·· · .. ·: ::'t ,-l:r: ~ - .. ~ --·-· n 
. -~:~ ~.'ciC~l! '. i ·~ .. ; ~:,q ~ L ~(} .j !.;!;q ::-: : ~ .-; }::..·.-· .. {, :..: ·- ~ ;· : .. : ;. , ; --:~ , ~ · .i: _ :-~- ~ ':!!: ·.· . ~ 

-~-, 0·.1Sr .,i:AbelaniOILKUinllo {-Pela: ordam) ·~ S~.: ··Presidlmte. 
~Japenas!loómtnua·i.cár;· :a; :v,FiEx~ e-- ·~ ·easa;,·qué a• Otnn.i. 
Jnis~o. thE!nt&in ldesit;nadar.• par.a 'visital' !>'JSt';l :Deputad'o ' Pe.:. 
rsita'rCame.lr~ ~desirieumbiu::s& ' da ·sua missão• :e transmit-te 
á Camara os agradecimentos desse illus~: :ecittega ·:pelás •ba
menagens;que;llh~~1aram ' prestadas.•.•(!Mtcit&c bem·,l} --- ~t 
~: ;: lTenho ,·oo:Wa:J a• I M~s:a; l rdm.Sl req~imentos: · ;qua· • Vão ser 
Jidos~~ :" . d i:r: v .!r: iif!'!:J r; '·· '.· ' ' ~ l;-::; · d !'"'J '· ' ''' " _. ., , ··:o:: J. i·.·: · .. . ; 
'.'i .~: !;:J :·, .. ,:·: ,_.,ISão!•successivamen..te;! lh:lo~~· · apôiados · <é: pos• 

· tos em discussão os seguintes . :: : ;• ~> :: .i '- " 

.· . ' ?~ 

aEcium'ilt{im.fbs 
;, :r; ··l ·i ·.••: ' ! . ·1?, ,, [: ,; ::<"·IN,, i6:<- :!i9.3:4.n ·H I)) · : :.·;•· .. .. , i_' 

; 0 '·' . ""Req'tiefto::·(rn~·! :por'• infei-hi'éãt·({dà'1Me.Sá 4!a.::cb:Iriiira'id6s 
· -sr-s:·~Jkpütatlo~,';os',, Mini~ter·ros 'dâ ' EdiiOâcão''·e ãa~· ·paze~ 
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informem dos motivos pelo!f: quaes até agora não foram 
regularmente pagos todos os professores oo:c.tractados do 
~~~'M;iQ ~~d~o,-.~-~0:. e;x:~~i!lU>. 1 ~r:~n~~-~·::.·. ·. ,-. '"''"'"-·"''·\·.rL 
- · ' saÍa · da~ Se-~sões-;""9· d~· *gos~·d'e ·19s<i; ,.~ Pa;do Filho. 

~ i~ . ;r,~·:':· .. ~?'· /: ,;·:; '. :~ ·,· ·;:,·;;· .';'l!fst;!tf?~~F,e;/, . ·~:. : :;!(-;~!! , ,f:'. :~-. ':::r 

"}: 'uOs' ' 6te'ss'~es.'~t~tl'iéta~b!t oo1 .Coll~ io': ;:ifidrttit:)ot.:. 
'ma:iri '~''élas ... séctind'ii'rm'·da Re~n!a ''á·· · ôi{~à''rues;.: 
m~::~cm~i'i@ra-~ã~e,As~~a..:qué,~. o', ~~r.~i#.9 : disp~a::~os·· sêu'S 
illnstres' eoH~s' effedivos·.-··- ··· .... · ,_. · ·J u • ' • · ·•· r. · ·--

São, por outro ladi>, ..educadores que vivem da modesta 
retribuição que ganham,ui:i.a''prof'iS:s'ão, honrosa por todos os 
titulas,., ~J.Vãoi.J lhes i~Wbra; , ;tempo: pai'&".· ;outros: dnistel'!es rsenão 
.,om .o :sacrifwi~ ,-das aulas :a que;sãc ,obri~Jados:) Não éijusto, 
PQrU!.nto-,-. que não_, r.eeeliem aquilJ~, a.-: que) !tl!em~.direito) 'e, i' ir 
QJ.uun, ;p_o~ •. ~Jnpo dnde.~minado, ....n:o cdesemh9{s() d~s·, llemu.
n.eraç&~s :•QUB lb~;; : asseguram.~ o r !necessario. para i o:;seu :e. ;o 
sustento;ide·;suas ,resP..ectivaufa.lDilias~•::> :: ' . ,_. · ; ·o~iJ; ;-,:! :':: 

-•.~ : ';Saia dâs·' ifssõe~' ' :9' ~é Aiosk' ·de~ '1 ~8 4:;\ .. ..::: PaulO ' 1Pith~~ ~ ·:·: c . .:~ !' i • ':1 ·~c;-..r, ~~- ·: · i , ,_ :r· ~~ - ! ;:: .~.{,,i; , l!'; ~ ·j r:· · : ~!· . :-~ ,..._ rn·~·l '..1 ,i; -· ;~~ ; ·~~. 

::;:··· ;::',\':',·,~-~:~'~,,;E!~q~t3~~~ , ·~~ :fH~B.s~~·.:~: ··~~~'~il!i~.~-·~o~al;~~··:,·; 
.~:- ~ ;; :. J ' ~: 5 ;._.·· .. :.~ .-. ..'" .) t:•":jf:~. ~- -i ·::-:-) ~ Lr:t-:.!:i ~. ·t · ~ .Cl'.! :~:-L' ~ fi; ! :: . : J: · 

._;·;-· :: · .~ : :L-~~-:-:1 ~·!~- ; ~-~.-l,_:_.!~ :' '[ ~i ; _.f:~ . d ! :J; .~r:•,: : :.t~·y~c. ~ ~ {·~·:-J-l r~~-~- .. ·; ! 
.... ~ ~·J' I..] .:::'!h r::· .. •. : ··~,•,:.-,;- ·. li I/ 

··" '.>"!'-'/. __ . ; ~:': 1 ~- 1:1,~c;i1r . .....,.,j~9~~ .~·J iic.;..:~,;.: r . .. i ; ·.:,,:; 

~-~: : :~ ~~q~eil;p.,: P~~~iia .. zi.~Ç~~ar~ A,:-,~;:r;~PJ.t@.-:4:~ .~; llor. ')';l~~ 
~~~() :dlL.Mesi'\, 1.Q11-.'il',!o M~nl~~r~!l-4 ;Jf~~e~dA-H~fÇJr.me; ,, ·.\ ~·· · \ 
.,._,·,.,,JL. ~- se· 1é-·verdá.díf·qti:e ·os -fisl)!ieS. d6 '\i'ml)bsto d()· ··con::. 
11Ílm6\S~.;--A1.berih -Miranda)\To"Qo. Fir:ól1"M\. Oorrêa''de' \Nrau';. 
3o~e~~MarnrAltino·'cort'êal·de-MàulDi''IÍddii1o·s'·tFR'ecebeáorta 
do Rto·,àe \Janeiro1ganh9.ram·\rjá,·~epois'·J d-a: Revdl.uÇão~'de 
<riltUbro <~té·-"esta datá; · 's(Fem: •pereeiitageps·· a~··1nú\t.as. "em: 
bradas·. ~'O -colllhl~rcio e, ã; 'indústria d-88ti' ca[.i'ial:~ 1'0s doi!!! 
primàiros, '\'Cada!. um.' I :terét\'• de r,\mU d·.oontGS , .... de ., .. ffi~ 
~ t ·~ooo ~OOOiOOO. j ; ··(·'e· ~ . última, -dois''·· :tfift1 \tcontos 'u\.>r ·réis 
(z.ooo :OOO$OObh•\'méiu~tive -em- r·àvísãontnP-<iS}liLebos 7 8.düà.:. 
neiros .. congelados"; 

B - Se não .forem, em .lnumeros redondos, rigorosa
mente exactos os totaes dessas espantosas p'3rcentageni!l, 
_qu•es~ ~a.s ';cüJJas.....completas.:·da.s. ilnpbr.tlllle-.ia&;!ps;gas -~aoái r e
f el'lidos: funcctonr.rios7 no ~alltu:l.ido .. la pso r de· tempo,, ~·qué; :ti-
tulo ,l:bes.r:foram,;:a.s. mesmas ámpo:ctan.GW.!:deferidas,,, quaes 
as: ,rfwma~. empl'~sas ou- companhia~;: attingidas :palas: muitas 
que .as .. produziram;:· ... ~~:: f .. ::.~:, ::. ;... ! ~~~ j ·r~~;.,. t~!:T~I~ ~ í' ... , : ~··r ~ ~ ~; !: 

C - Se.·.<JB' allildid.os. fis~s·rlo impostoltlo.:e,onsumo :es• 
·tâ(J SG):Imettidos· ao,:mesma. -Regulamento~ qus!roommaiida a 
actividade ae seus collegas nesta Capital, quaes as seceões 
qq,e1 l.hes . ~estão;: confiadas,~; e : quantos·:· -plant:ões fizeram até 
esta data. ?.',;":: ;":i · . .., '<•:) '-i: ~.,,·; :_;~.i : ~ "\"" '<:~ 

Sala das Sessões, i5 de ~sto de i93-i. - Moza.rt Lago • 
.... ~· 

"'l'flt~iJ.~f5á?, . '-
Quero crer que néft{.' ~~srrio o 'honrado Sr.. Presidente 

~tt,~~~atfÍ~t~~~;~)t~~~o~~~:2%~;~~~i~: 
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c8ín r_.cji:saêH«e'ió' ' é:kJ . oori:unercíà e1' da1·incfustria; llfésta: C!lai5itar, 
e'· Q\liÇá' :dó Paiz~ :':Já não "ha~ quem: !senag.üenUf~!:-E ·se prO'Vi-'
deMía& immedfatas1.i~deffica:zeil~ i não' :for~ • · i.õmáaas; ;: breve 
t'ó<i'o"ó'-'êaíritâl ' ~str~éiró 1 êmigt•ará: d~ ' nosso'· tét·~~itCJ.•Jt1,' ·P.ara 
salvar os ultimos tostões, e as sobras do nacional não•'basta~ 
r~ · ne~ p~~-'~-~~en.~r~O~::i~po~tos.; Sl:lm : ~ultal. 1;.. si
tuacãp é d~-,al~í~ê~:· E!·, f\1,1, ,qu~q -~r,ea:r . .cq~ . fl-: ,resp9nsabWfl.~de 
AA~te égr.ito,_.pe -' consc~-~pc~~·· :: 4s; cifr\\S q~. tpen~iono1 ,n,a ,ali~ 
nea a deste requerimento, indaguei, são, pouco UJais, pouco 
menos,.proxím.as das.exactas. :Mas eu choguei tarde á Asse·m:..· .. 
bT~: ::Nac.ionatCónstltúinte ~-:pór''lsso'üib :i)U.&J âl'Bciliar; com · 
c.·"ronb.éêinieütOi ·· e•:teribo'·do::a.ss\ml'to. ·a 'i'eaé ao Qtie·:em 
siili' ;5aio: 'Sé esbo~u ;c:ont:ra' ~ô - 'vefSônKnsó regirii~ J de , ·riiultâS em que·nvivem:o' commereib' ' e )1à' '1ndustria ·dó Brasu-~ · ,.Fói 
iii[íto~:~e-.1~~~Q~- -~·cn~~--·~~: '\iinSáss~ . -~o. · J us_t~- : inovil_li~to ;_ 
t::erfo; · ·ós ·âgentés ''f1scaea da · 'Uniio· e ·dos Estados prerueam 
tú'i.'aimfdàs·'ordenai1bS; 'd · 'iilcentNo :.dé ' algütii. ·tir'em'io ã' "fli!l 
'e.~ti_Ç~cf)l~ '.:F~sp~ctí_yos .Aev~r.es .• : . - :~~et~~-JW ~mt~ri~o,J_n-:
Jíubitávermente, ·sem m~1s ®mor,.a,·1uma retorma: radleat: nos 

r:twt.~t;l_'~a~~sr.~e4~~:~~v::~~~~; ... ~~~~:C~t~~ 
e,·l!l~ll&.t.E"!~~~h ·!f~;;,bo.~~~~., .. ,:U~~ir9s .. e: ;y~se~1;qF'. ,·. ,en;~. .• . le~~t.:: ~ 
'-~s~.o. ,;;~9 :e:.mel?R~~~. ;~o~~.~~ ! :4 grAAd.~ . ~Jo_r,~, é_ fi:Lé, s?l~; 
o~~~ : na~, ~~n~r~.t?-~t;!le!5 . ;9ue,: ~ . ~~- ~h_~ . . P,~~~reyc PW; _beJ?~fJç~o 
ã:os cofres pubhcós. Urge Impedir, port.ãnto, que 1n.multas 
se transmudem em pepineiras, e em ren:ia normaL ·Entre os 
extt'emasl esbandalosos!fem·: qtiei-::VivemoS', ha de ·encontrar-se 
o!;nieíodermo, ·que· n'io ::vexe:: ou• :não 'deixo .. ds tanga.tns' ··con
tribuintes, e: 'Dão i i improVise ; ·em·. :riababos, :com a·· ligeireza:; de 
um Fregoli, os fiscaes do Thesouro. .., .. . ; ... ,: ·.- ·• · ; 
" ' ' i : • ., .&.-, • • • I •• • • ' o • • ~ ; ' ; ~' O . ' I ; ' • ' - • ' " o " ~- : "' • • , ! . •:,.. ' I ." r 

;._'.' · ~ ~·, ·: ,,;: . _._. ;Epce~r~4a . a_ d:J..59,~~~9~ · e a.dia~ii .á · :votà~ão, • 
. ·:· r.: · ·•· .... . 

. :• .:· . . ·[ .. 
· ·~ _ : ; : · ··J! • _ '; ;: ·;; ~ ··i·-· r .. - =~ ; •. • . ..... .. t_:, ·q ! .:"b; , !: .. ~ - ·.- .. ~ ·.::·· •. ·:. : :: ; :: : ·: 
,- , , AUJ.r1~_,Pre.side~te: ~-~ew. ,a -Pillavr.a o .Sr.. -Hugo .Napoleip. 
!!d. ; !! •) ; "õ'~ '::,;; ·1 ~ - ; :.- ~ : o·: ~ ·-:; ,, ; , 1 ' ~ . ; 1 •JL' · .:~ .' • : : ~ - !·- =~·'\·:·J . _.:.;., . · : = · ·o~: 

.- , .:,· .(qlr:~:·1ll"!1~ : l.t.t-P.Ole~ .. ----:. Sr.;. J:>.~:esi~ente._, os: gqverno~ de 
-~~- .~ n,a@.e~-.~1~ . p,re.~*ll). .e,. es~imulam: o~ . seus .bo
~~P!!_Ae i S~i~n,cia.:., ;·;QullD.~.o ;&.estu~o. desses, scien~istaa .se .di':' 
ns-~ .. P.ara.] a . qeSCQbet:~~ OU: .a. CW'& :dos .male!!, .que_. affUge_m" -~ 
,.ijWll!l!lÍJil!ct~;; a.q.uell~~,; ,premio,s, :!B: : ~stim~lps ,, do, ·JES.tado, se 
.tr~n~fQr~&m; !!~ : · !lS$~gJ,J,ra~~nto .. dQs • m~1os. :matet,iaes .. quf! 
lb.~. Pel:r:ri~~~. ; s~w,, DU~~s , q~upações, ·a --prOl)eeussíio . das. . ,suas 
pesquis~~· , :OtW~dq . -~r xiçia, .d~sse!! , 4'8ba) lllidores .. intelectuaes 
~. 4edie~da _ -e . e.b~or:v~-da.,-exclnsiyamente·· ;pelo. objeotiv~ dos 
seus estudos, essa :i.ssisten~ia - do: .. P.oder . . J?-ublieo augrnenta .e 
se multiJ?liCa na facilitação dos meios, como apparelhos e 
hospitaes, necessarios ao coroamento dos seus esforços. 
Quando estes esforços deixam<~ntrever os primeiros vislum
bres de sucesso, a acção do Poder Publico, para com aquelle 
que ':os:·emjrega,· já ·se-- não:• cing~ :'li assist.encia;--~ facilitação 
dos meios,_ ã garantia m~t~rial, de. vida, ma~ _ _prote.ge-o contra 
tudo e -reeolh~"a~ ~sua<glorfupoomo orgulb& tla'=>•Naçã1)<· o 
_,. ., ·:Assim--aconteceu com·~Pasteúr'1 e · 'a :-Frani;a ;:· · ,o: ,, ,~ -~ ; · . 

~id~ó~~~~:.r:~\i~~~~r~~é-~j[~~~b Wá~~Jri~~Jri\~~~~~·-~~ 
-ser ·o-::a:poto·' moral·: l)restado·•J)eto 'iG{)verno' -Rodrigues' · !\I v~ 
a Oswaldo Cruz, temos deixado os nossos h-óíneriS '·de··:seiênau. 
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.wedi~ ~.o. in.te.~rp ,Q.b~JldQp.o., ~ j~_Q:cfte.~ ,1,\eQ!L.tMtd.ç,_,,.não r*' 
inente no :QaiPM~.4a.J~m.~~j~, ~~s .. e~ ~ai!!:~ açti;y:i~e!$ 
!lo,.e.oi:J.~~im.~IJ.to r~$;l~ni):.!(Ba.s~ -)~~rar< Q: ~~~pJo d.e.:~~ 
w&, ;D.umo~t-· qu~.,.p<lJ'a ~attj.ng~~ ~ÍI!1 gllll[~a.., -~Y~ qujl· ~e. ,repol~ 
:á·~~_anc.a.-r it: t!l'.li-·.~j:~Ii .·,:-. ~~.s·~:;! .~ ;...fi. . ,.-.~~;-·! ~~ ~ · ~t·!fl~!i·_j ·-_·'·' ·:~:·l~;-~ 

-:1:: -·~_esslvtamo· d::~' mooioinã.fiuma:·;da!f1pe9(tl.lfsàS pbr' (ltie 
rl:tais :sei; "pr(;loc'cupam; I :séi~iitistá~! igovilr'fiost '· ê' llpovos é 'i!.; l'.qú" 
Yisa ifi'desetilu~rlâ ~.~a=~ura' do ~ncer?üm''dos ·male5 que ·rDa.i~ 
vida-s! ce'ifam~:·t! .•v•i J't'~ .> ":;''"rrt .• ·''1-" ·'r:;·:··;.·J· ... · ._.;-.•• ~.. :. ;~:-:: 

~·.-~ .· :Pa· :: ·; t ·iWJ. 'ri!!.ute· ~~~-':iif:' .. 1tJ; i.Bi~ild' ~;·r.e~; Wri'.lti.'óilié'i!it "··· . --~~AA .. •fi. .... P~~ ·'··- 'le"ht~ .. r..~.;"·- 'tC · 
a .qu~~ ~'?1~,1~f~d~,,P~~g§~~aâ,;. ~ Q;,llW,!'JW~~ft~\~0 
-~~'t~~~~i: :~M i te -·~ó::; I~ ··~ dá; n:liené~! ~~ {u~W}·_ "e:m;·_.érri 'il.â.; 
boratÓNci' · · 'r!~ic/- éus~ead~ .'1a ,. :éi · eriáa~· .. P. o· ·~as, ,tâien~o 
p,e~~~M -~~M~- :c>· 'ça~cef;; il-~~i.ü~sP_~;t~~~~~~~#Pl:: §n:.r 
Pt~s~~(r~Rí. '~.1 ~~.·eàtd~.~ :Ji~~~!fci·· ~ il., 0~~~~'1. ~-~1~8!S'i~Wei~ia~ 
-~rlmârltti ·;a. qyi:isaió.S · ·. ·w:.liom.e~~ · !teJiro:.;ni'e: ., ~.: Pl'e·Si~e'nti. 
;a<>' Pr,: '.'4lv.~r,Ó.· Os.arJóy'd~, A-'tmel~:~.J~~9.f~ss,~~ ·4a~.: :F,~c~!d~.~s 
~-~. MM,lC?.l'Wl e' q<i,«?n~olo_gJ~ ; da; U_myers.~~~!3 4,o RIO, ~e. J,~n~k 
r o~·' 'Sc1entü~ta ·de. vator; · · conhêc1do ·nos · 'gJ;aD;des ·centros .: es.,; 
tr~~g~uo'S;;. 'e~*~~iafi;l'eri, W-.1 ~u;õpeJ-1~,, .q#ii~:.: ~'. : . ~é~to j ~ : p~~l:,. 
c~çap ~(lgs '.s~n~ ', ~ra~.~1?~~; ;~ ~~tu~~~~~ uw;, ~~~·~~~~· · ~obr,e:;Q 
~~\~~i·~~· . e~~~~~~?:-6:.1 ~PW~/.11~~·-~s .~c~~~~~~;ai>".M,',m'Wf, 
·, !':•1 : :: . :. : ·:n·~· .. ;~ ~.':J ::••'.!. (,; -. ·, , : , ~ . ;);~:li :1:·~ f~t'it·l!.,f>.: ~ L·~~ •.)~ 

. ·--·: ,A,Qt: lado -diss.o. ~=ir.•:! P,resi.d..e;ote;l .. possuindo::·bellas: rquali

.dades,lde.~oa.raoter;. ,probidade' -inataoave'Jn e.,.como: quasi · ~todo 

.&raJl.de;; ~em.. :,vivend~ .• :vida, !Simp.les-, ~r,nimbada de! .encan
tadora mooestia. . , .. , :;r.~·q(T i • ~·r::•Ei·: ~·: .d•.r;;·.-:·~ .. :11: 

. _ .. .p~s.atW>i~.iosp,_ n~o p~et~nqe ;reC?olP.!!r .. P.~a si, nem para 
sua·: ·explox"ilçao, ·'o- r:esulíádo 'e a c-onfirmação que as suas 
posqu isas venham a ter . 

. Informado de todos esses factos, Sr. Presidente, tocado 
· de admiração por essa vida nobre, impellido pelo sentimento 
-dé ·· bunúí.nida'de -em faV'o'l:';! dos': que í soffl'êm 'sêtl1'lesí1&-áhcas, 
achei, Sr. Presídent~, qu~ ao. meu p~triotismo se iWP.Unha ·o·· dever' ·a~f trazer: r o< assu'mpti6 a es'tallffif.níná:' ;plira,'~aftedor 
-qúe wu- d~· sobt'eciada: de traba.lh'oi qu:ei:a:rrasta·':o s-oientíst.a 
braSiJeir.~; tpedir· á' .-~~al'à; I 0~ 'SEm 'VOtQilp'ara: 1 

()': 'pJ.'Ojeet()' QUê 
a_g<~r~- 'art~setlto;_'*o' :s~t;tt~d.& ·:de' s~r i~ ~r::: '_Osorio '!i e, ;~~.J~eiê;~ 
'ettnSlderai:io' 'ém- dt~pomblhdade· nos' ;cargos· ·d·e- Profes.St;Jr '1das 
Escolas :de','Medieuia; é Otlontologiá(de:Jfórina: ' a példer"1 esse 1 il~ 
lúSI:I-P,: patl'ició' ''displlr 1 (i(!' ·tem pó' :{lu e- necessita'· parir' prosegi:l'ir 
nas-: suas ~pesqulsas: 1pnra; a· desc-oberta ' da I eurâ i do\.cancei:-; i ' . . ' 
" '' E' 1 n~sí:!· sentido·:o·prt)jéct-ô··que:;ti'v'é'''a' honra: dEP'enviar 
·á Mesa:. '(Muito: 'õe'in.;-muito·,flem.J:; =- : . , ·: J>"·· --·:• · ~ · ·•· · 
' ; ...- ; .• :i~·t·;~,tJ·iL P!il·:·, -~0i'1 ::·· .:~i·: .. ; :· .. ;:: ~:' ) :~· _i:[; :~· . · • ; ;· ·. 

-~:;·:,-,-:;>, .. ~~·~·- , , ;,. ;.",'~ ~-. . ~-.':: .~: ::;:·s:c:·;,, ~ ::! . :.·.· !. · ::,:~.--·-~ · : ... :::. ::: /' ·;_:, 
~]·-.IP. ~ ,. ;í•.,·, c:J~'-Í , ll ·~;:;i;'_!':- ·:·l~tr_;q -,~ 1_.1·:-~· :: , ;~ .1:.~·\ ·- . ~i ~d1 

, 1 i·.:" :0 1 Sr~: P:re11idente; ~ T-e:m;., a: -palavra. o:: SI'. _João. , Vitaca: · 
:.~i ,.~r. ··~ ... · . ~ ... ,;{;'i; ":r.!':; .;·hi·/ .,~: ~ ~H·:·,~ : : · l-~ Jr! ~ :''i::.;: 1; •. -_;,_·. ;: -: · 1..) 

o Sr;,.~pfor:iV~taCJl;"'rn Sn.-dlr!lSX!Emte,, oinsete:vi,.me. para 
falar na hora,f,dO::~edjel,lte,:..a:fim,·df:l que-,_J1ud~ss.ei4ar co
nhecimento á Nacão e ao pr,oletariado do. Paiz de UIDJI- das 
-rcsoiücões. tlh: 'Partifio1 so'éiãXfstâi·proietaiió do· Eiràstr: · · .. 
.-_~~:i_!_ t ..;-·~-~ · ·.r:: ;.-!;':-·:;·t· ... i:t_ •• -~d": cn~JZ·; :· . .. ;_~ ;~j:'_d··:i~ r ·);...~-:~1 - ~L•:!*':: 

, c. ·f 1Lími ta~~ml't-hei,r,Sr.; tPr.e6ipente; .a ·:ler i ~ssa.I resolução d~ 
_qt!~ll~·-Pa.rttdo,r,(M' : ... ~"'.f·'• ~G r - ~,i:/:·.~-' ~_, -: ,:·•' -~· · •<i •.t.;;_."I:<tJ ;; 
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~·!J! ; .. · ;r; r-: : ·-, : ~- ·~ ColJigaÇ4CJ :dcu- esquerdd .. 
~;· ~ - -~ t ~ -~!!:.·;:.·.- ·.-,~i · .... ~-, .·_..:., .. . ~;· :n :;: . . ·rq . ·: ... ... , ,: ,., 1 ' !: . . 

O Partido Socialista' Prolétario do Brasil; ':considerando: 
: ·,-~ ·~ , \ 1 '. ~, ' \1 1 ';: '. ::\ C' _"4 

1 
;·1 i'; , , \ ,:. , ' , • . 1 , , , , . , • • I f;· ; 

1°, que um de seus deveres fundamentaes, ·como · orga
niza;iío.:.de vangua.rda: •lio: l?.J!ol~tal'iado, ~ ç9nsis~ ,em,,~.i~rvir 
directamente em todos os pleJtos eleitoraes _que,,se, . .tra.vem 
no ~aíz, de modo a evitar que os trabalhad·ores ·se· deixem 
illudir pelos partidos e politioos burguezes; 

~. que .. nas proximas, eleições de outubro, dada a sua 
debilidade orgaiiiZatori~' . 'não lhe . será;_; possível apresentar 
candidatos proprios em toda a extensão do Pa{z, devendo 
apeD:à'S' coiicentra:r a 'stia' aeÇio politica-jonto:. aos: trabalhado
res do Distrie.to Federal e daquelles Estados onde até então 
p'os'sa·: larlcat"'bases·· seguras-; · :: · ' - ·~· ; , ·: :. :' ·· . · · .. · . · -. 

3°, que, mesmo assim, todos os seus esforços devem 
Lend~ para~ a forma,c.io de . uma solida_frente commwn de 
1ütà énti.e : as âifferenies ·organiza'çôes ·politiôaS maís ·"'Oti me
nos. iCieiiti!i~a:dás com ·'os interesses --do-- proletari&do, para 
q1ie" es~" ·adq_uíra :êon'!ianca . ein ·suas proprias 'foroas ·e ·se 
imimã . a· uma· acção indêpendente· na defesa i de seus· inte
resses e. âstliraÇõeÉdie classe expJora'da e oppritriidal 
-.·: .. · 'io,' 'QUe': ~-': grande·. numero' de organizações . é' ·correntes 
politieas em"que se· encontra aotualmente · dividido o p~·ole
tariado . carioca, .ou .. crne procuram lntlueneial-o· de m.odb· dt
ré~to; :7"'i- i~P-~,-: a Ii~ces:siClndé de . uma combinncão eleitoral 
ne~se, s~n~~4.oi.:· ... . . . , . .. · 
r. : . 5~ •. que, ainda mais,. o taeto ~e nenhum de('lses agru-pa";' 
mentos partida~ios dispor da .necesaaria força política para 
eleger um. candidato siquer. COJPQ. nos moslrou a experiencia 
do pelito !de . Maio, -: constitue motivo bastante par~. g:u~ 'se 
considere ,um crime de lésa-classe tn~ervir isoladamente .nas 
proximas eleições ; ,, i 

' · · : -6°,-, que, -além . disso, o proprlo facto de .. e&tare}ll &P/ cor~ 
rentes , politicas.· burguezas . se ·reagrupnndo em, fortes.' .l:)looos 
-eleitoraes, -mostra ainda ,a necessidade _que têm .!ls .. oorrentes 
-de esquerda. de fuerem . o me~Jmo, afim . de não · s.erem fatal~ 
mente ;derrotadas, .o que ,seria. -de consequenoias desastrosaS 
-para o proletariado; .. . . ·· . ., .. · . . 

7°, que finalmente, qualqueer- iniciativa .nesse sentido 
deve' •ter • por . base :.um · programma minímo, ·capaz não só de 

·servir:~ tte· ·elemento -tle · oouvergencia das J:>eferidaa correntes 
d.e opinião, mas·, sobretudo :~e elevar o. nível político das m88.,. 
sas trabalbadoras; · ·: · · ,. ' . · .,_ ·. . . . 

. ,.etdlve autorizar o'· Diréctorio Central Pràvisorio a, d8 
eommum aceordo com o Directorio da Região do- Rio • · · · 
' ' e) ' 'éntral" em lig~ção · immedlata · com as· organi:ações 
partidarias, de caracter proletario, que existam no paiz par11. 
uma, acção, politica de conj_un~to no pt'oxi~o. ,pleito;, . , 
.. . b) elaborar ,as suggestões que o 'Partido offerece a essas 

orga.liiz'acões rio ' 'senti~o dé sezyi(pàra a conreccão d~ plata-
forma eleitoral do' próletárie.do; · ' ' · · -: · ·· · 
' •: : ~)' entrar - eni ~sntendiirieof.ô · oom :os· 'Partidos operarios e 
·outras orga~izilÇõ~' ou · el9mentos ·p()!ítieos de ; esquel'da, exis• 
tentes no -~DistrictO 'Feder~l,· para· ·o -fim · de '!organizar " :Um 
'bloeo· -politioo · de· caracter ·exelusivamen~e ·eleitoral e por : isso 
m~s~o: ' trã.nsito;oio;- capai de ·se'"oppor. ·vantajosamente aos 
-btóCos! ·- politioos- reeonhecidam·ente· burguezes- · ou - l!eaOiona~ 
nos:; ~ - : :-~r . --1 .. - . . - · • . •. • •• • • ~ ~ ~. : · . f . . • · . • #,, . :. 
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d) tomar, emtim;--.todas as:•me(iidas:n~oessarias para que 
o proletariado possa, nas proximas eleições, apresentar-se 
unido·:e: eonfiallte::WJS. suas-pr.op.r:ias,:for~~ ... ~ . ,: :: . ::·: (, 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem l) 
•.. ~: · . ' I ··~!I ; ; . . •. . . . .. . ; ~ .. ; .; ; ; . ·: :._ . •. t. J I '.; . ·-;; .. -. . , ; ' . : ! . : .. i I i . . -' i 

··. · ::o· ·sr;: Presidente .,;....·. Não : lia! maig· 'oradores insor1p.tos~ 
na' ·hora · íio''~di'ente~· •' ' .: i ~·· -· ., . . ' . ; ·.' 

' · · · · ;. - · ·. ·:·. . . · :. -· . 's.' . . ··.: . . ·· · · : ·:· .. --- ~·i· !! ... \':' 
; :r.. ,, : . 11, r' '1 ' !• ' ' 0 • ''! J : .•1: '\ I .- ,: ' : ' • ' ' '1 : J·.:. 

· .. o.-~ .. Adolpho Be~lmliJlt - .. Pe_ç9. a ~1~"!-'8 · ..... , 
•;, · · : ·. . .. • ' ., ';. I : . ' . .. • ' . . . ; _ .: , ' · 

o 8r. Prea.id.en~ :.- 'l'l!m a P!Ü~v!a . o_ nobr.e! .p~putà~~ : 1 . 

• • I ' . • • . . • ' • • .• ·-; .. • : . I i I~ • : . • ; -- • '. '' • '; t ' • .. I .•• _._ ' . I ' .. 

O Sr. Adolpho Berli8JJI.jni reque~ e obtem' .. pernifs.são 
para falar . da . banca.c!-a ._.. · · · · · · · · 

. , ' •• ~ : ! .' ' 

· · .. :·· (;)k~· :~alp.i&o -Barvami4, :_·<P~za w~riif ·'7 sr: ' t>r~ide~t 
t.e, .. reoo~ào-me, .. com ,gr~ds ... em·oção, da assembl~a me mo~ 
ravel · .que . foi .. ;a, .. de , ·~o, de S~tembro : 'dé '1929; · orga:ó:izáda. 
pela Allianca. Lib~al, .~este. m~s~o, re~i.n.to; ·sol(a presid~~;. 
cia de V.' Ex. que,. i11~erpr.e~ do~ ~en~un.~n~~ . do~ povo .m~P.-:
tat1hez,, . .\iesfraldá,r~ a. bande1ra . ~e . reav•n,<hcaçõ~s · na.ct.onaes 
~ propugnára. o re~pe1to nos p~e,c~tt_os dem~]e~atlcos e a, ob
S!ll'V.aD;Cia das· ·clausulas constitucioJ1aesl .... , ,~ ·::.· · ·' · · : 
.. . Rememoro, .Sr. Presidente,· ·com ·emoÇão; esse ·'e.p'isoé:Mo 

ti& mais alta·· respeítàbilidade histiiricâ; ·e ·nãq' :•é sem ··certa 
tr:isteza. que verifico. que .os postulados, reoebe'rido~·a - approl.. 
vaoão -- naquélle mstant.e 'da AUianea Liberal e, a· •seglitr, do 
Povo Brasi!éiro', não vêm sêhdo interpretadbs;' ainda· lago.;. 
-,:-a, observamos que a ·propria' · Consti tuiçl\o de ·16' ·de ".Jullio 
está . sendo ' relegada a· ·plano inferior, superpotidHe '· · aos 
principfos ·nella · iiúcriptos os interesses ·subirlternos da :po-
litica · . .... .. · ·· ·· :: !: · ··' · 
- · ·= Niio descreio; ,;porém, do civismo dos nossos .eonci<ladãos 
e t·embro a alta: responsabilidade -de v. Ex., confiante de 
qtie o seu prestigio de Presidente do' · Poder 'Legislativn :nes
sa phase de· transição ha · de·!fazeer ·sentir-se, hiA de· actuar no 
sentido :· do mais perfeito attendfmento ao. ·que ' a. Constitui .. 
cão inscreveu, ao que ficou assentado e recebéu a cansa~ 
grilção dos Srs;·.- Constituintes. ·· . · · ., : .. : . : . _, ,.: 

·Quero referir-me, •!Sr.; Presidente,: :á ·, sit.uaçá_{) juridiO!l 
dos ·actuaes .interv.entores; .Pergunto· a V. Ex.: :mandatados 
de · quem são esses cidadãos? Foram elles ·invest.idos::nos,.eat::
gos pelo então Chefe do Govet>no Provisorio.· ,::Não. ·existe 
ma.~s. o mandante· .. e · não se· oomp~ehende cOD,lO subsista o 
mandato nessas·. c.ondições. . . . . . , ·.. . . . ::;. ·· .. ·. 

0 Sa • .ACtmCIO TOI\RBS ·- V. Ex. llle .permitte , um 
aparte~, · . · : .. -' " . .. . . , .. .. .· . , . . . : 

O SR ,' .ADOl!.PHO. BERGA:'MINI' _;,;, Com ~ande prazer; • 
. ' . . . . . .. . . ·,. .. . . . .. . . ' . . .: r. . . .. ' .. . ..•...... : . . . 
. . O . SR • . Acuam o . ToRRES < --:- A . figura- 'dos · interventores 
actüa·es ·nem· é conh'ecida·;dâ 'coils'tituição':-- ·:· · · · · • · ::- · . 

.•. , .. . , ,; ·. . ·- 'i;'.··:. •. ·. ,:.: !' . . 

· · :O·; SR. ADOLP.HQ, BERGAMINl ·~.Razão assiste ao meu 
nobre oollega qu~ me; honra , com:·o: seu e.tl:8rte, o: Sr. I)epu~ 
tado AeuroiO: Torres-:: :a Constituição de 16 ·de.iJÜllio só·:,re~ 
.oonbece a entidade do' Inter:venflor .. nos ; -(l~SO!l: ' expressamente 
alli marcados e ,que, ·POderíamos. dizer;: são-, semelbai::ú.es. aos 
.do .. antigo artigo· 6°--...da. : revogada Constiiuicão:·de ·t89i.. .ilas, 
Sr. Presidente, os actuaes Interventores não têm delegação 
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de~'ningullm. ·pouco-importa que • o .oida'dão•que enreeu os 
poderes discricionarios seja o mesml) Que -boj,e;; é.- o:· presi:
·dente réon.stituoíonal,da-. .1\epublicjl. Em face. das príneipíoB 
que .regem ·a. materja, são ! duas individ~a.lidades di~Unetas. 
Basta figurar a ,bypothese, .. que se ppder1a. ter dado e, .no 
meu . entender, deveria ter7se. dado, de ser eleito presidente 

. da R~pubiieá uma ó~tra pe!isôa ' physiea que· ilão aquella que 

. exer'ceu' o poder. -díscdcionario ·. Esses interventores·· pode-
riam ser conservados como ·delegados de quem?! Não' eo;.. 
nheco ma.nda.tat"io sem ~ rnandante. . . 

_Obj~cta-s.e que a Con~tituição de 1~ de Julho,{leclarou 
· elegiveis ·os Interventores actuaes.· Quid inde1 . ·. 

O. SR. CUNRA VASCONCELLOS.- Com o meu PTotesto e 
contra o meu· voto .. - . · · ·· · 

O SR. ADOLPHO. BERGAMINI - E se eu aqui tivesse 
. assento nessa . occasião, . te l-o-ia aeompan hado. 

:·O SR.. CtmirA VAscoNcELLOs - A situação· dos inter
ventores é completamente diversa da do Chefe do Governo 
Provisorio: este Joi acclamado pelo Povo inteiro, ao passo 
que, os interventores foram esoclhidos p~lo Chefe do. GoM 
verno Pr.ovisorio. · · 
.. , ·o ' sa: ADOLPHO BERGAMJNI'- Eu teria ido mais 
longe. Teria -vota:do tatribem contra o dictador e o ra.ria por 
VSI'ias· razões: á frente das quaes ~olloco o preceito BPPTO
vado pela Allian~a Liberal, o môtivo detet·minante, a con
calisà· da deflagracão revolucionaria . · que foi· a de se não 
permittír que o governante' indicasse o seu substituto, in
fluísse .. na , escolha desse seu su))stituto.. E mais condemna
vel, ahida; é o . trabalho do goverhant'e, daquelle .· que tem. 
poderes d,iscricionarios para fazer-se substituto de si pro-
PT~o •. · · . . . . . . . . 

._o Sa. , Actmclo ToRREs - . Nesse ponto o Sr. Getulio 
Vargas .. andou bem .. Não influiu absolutamente. na escolha 

· do seu' sueessor : resolveu o caso, fazendo-se elle mesmo 
candidato . 

. O ·Sa •. CUNHA VASCONCELLOS - Na hypothese foi ao 
Governo,. por acclamação ·do Povo. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Os interventores 
eram delegados do. Sr. Getulio Vargas, chefe· do .Governo 
Provisorio. Os interventores. fizeram os partidos e manti
veram. as ma.cbínas, .. com· rarissima.s excepções, nos Estados 
que tinham .sob ~eu poderio • . Os Deputados que vieram fa
bricados· pó r 'esseg . processos. á· :Assembléa Naciona1 Consti-

. tuinte,. deram o seu '\"oto ao chefe do Governo Provisorio. 
O .. SR; ·.CuNHA., VASCONC~LLO~ - Critica verdadeir~ .. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - se· o dictador subs

tantivo :fizera os !diêtadores -'adjeetivos; não· se poderia pre
ver outra conclusão, senão a de que os delega.dos, oo . -os 
correligionarios, as c~eaturas feitas por esses interventores, 

. aqui estivessem· sem a· üidependencia ··Iiecessaria para es
.. colher um. outJ:o .. candidato, . tanto .:mais quanto o regime da 

censura á : imprei,J.Sa.,. o estrangulamento da li:b.erdade da ma
. niféstação ,do pensamento, ünpedia , que outros nomes pu-
d~ssePl sur~ir na cori,lpetieão politi.ea.. . . . . 

O Sa. FABIO SoDRÉ - As maohinas nlio são eguaes; 
não func_cionavam 'COmo na· antiga Republica. Esquece-se 

-,v:,, Ex. ·de .que · houve a voto secreto. . · 
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~( : o·:SR,·; CtmH.i\: !V:ÁSCONC~08.i"""":;.:Essa:•Ol'itica nijO:J_:aWng~ 
·a represen~ãó 'da. Acre;··' ,, ~ .: · ;~ -.· :·, ,.; : ···" r·::l'-.i i "·J·r·•L: •: 
· · · o<sa.. ·A!cm\ctó TolU\Es ~· E~··me&ino;::qui:p:atitorida.de<p0.. 
·!feriâDí '. t·er-·esse~.''iiÍterventores para itidioar.: outro·' candida
''tO que ·não ·o· t::h'efél'íio GoveMlo.-ProVi!Jorló 'f: :1 ·.-- . ' :.::·~ 1: : , ;:; ' 

~~~~~o:~:~·~~~j!0ri~n~~W~~~;~~1; ~~~ó 8~~te~d-~;-~~~ 
.mediar- todos . ca io~onv~nie~t~:~ · ... -: · · : . ; , ;~. · · , , . . . :, .. 

,O SR . .F')'J3IO SqDRÉ -- Maa grande parte delles·.· · • · 
· · ·'({si( AOOLPRO,,B~Rillt/,úNi ~ .~:~:· qÜe').e~\l~~m ... a 
Nação. á luLa pelas armas. . . ·. _ ' 

'· Sem : a livre Jiuu1ifestacão ·:.do ·:pensautentl:l' é -:absoluta-
mente impossivel facilita,r-se o a.pparecimento·' de ::vultos 

-que.possam orient~r as cie~tinqs;,dp 1 P,a~-::l~ hl · ~' '' . ·. 
O Sa. F ..Uno' Sooat··..._ Y. ·Ex:. nã'o •:poderia ·admltUr a 

-livr~ manife~t,a,Q~o Qe .p~nsa_~~~to .. ;nurp $,qy~e~-:no. ~ev~unlo-
. narlo .;e p~ovtsorlo,. ..,.,: . . ,,, .. , :. ·: , :. , , .... 1-,., 

'··:·:o ·sa.· ADOLPHÓ BERGA:JIOO·,...._ •. :.·porque não,é ao 
--na· eamada propriaurenl!éi; pOiitioa qrte ~-llurgem·: ·.as melheros 
opiniões e. as directivas que a Nação deve ·seguir. ·Fora do 

·campa. :estrietamente polit~o; na.• ;con~tlng~p,~~~ formiqaveís, 
·mas,. ·qllB sóme:o,t~ s.e ~odem . 'dyiüuriizar ·.~9P,;I, 1 Jl J#ilidad.e, do 
-del>ate, .cmn. a. dls()uas~o. fra~qa l'L;ab:;olij~a, :.c9m.· '\-\~!( ~~lb1~;-
-dade, perf~t,ta e ass.eguvad/1,~., . : ::·•·" í ,, ' 1:·.n· ::; : ,· · ·! "; ,, ~, , : 
: · · O• SR.:. FAB~o .. sooat - .ImgossiveJ,c._j,oJno· .' di!lse, .pum 
-governo revolucicmario··e~:ptovisorto •. ··· ,. " , ... ·., · " >:·· 1 

~ .. ó. ~~-.-;+'\DOLP~(j: BEtt~AMINI ~ · •. -:(pelo ·pro1lrto f:M
: ve.rn~." · pelo,s pro_prtos tl~o~~ 41reotore~: da.· ad~imstraçilo 
pubhca. · · · · ·· · ·· ' .. .... : " 1 1 • · · •• .. • · ., • · , 

. No periodo . disoricionario poderia e deveria manter.;.3e 
'•essa liberdade,· porque, Sr. -Presidente, ooro•·'Chef6 do Go
'veroo· Provisol'io. era eX(lressão da vónl.ade;; nacional,~ e:.. nes
'·sa· conformidade' não Linha: -por que' t1!mer· a---opinião ··publi-
~a. ou temia essa opinião e já se sentia fraco. . ' .' . · · 
·: O Sa.··FABro' So6na _.,·Contra ·o· Cl:iei'e:do Governo Pro
visorio nada se allega nesse·: partiéularo~::!apenas contra· al

. g~QS chefes de gov.~r-qa !~S!Ad~~~. , -, · \1 .. ! 1. . ; k. , , 

O ·SR. CUNHA VABOONCEÜ:;.os:-'-.Não·•atUnge.'-a represen
taoã;o' do Atn'e, · eleita ·cont-ra ' o· Interventor e-( o Ministro da 
Justicil, por voto · expontaneo: · dos • rrevolueioilarios- . acreanos. 

· • ~ • . · · · ' ·' ~ r , ·• , ._. · j ~ - ( " : • r · · 1" • · 't ··r • <~' • • 

. · ~- U SR.. :A.POLPHO'.B~RGA,MIN!, ~· Si:',, ,flt,~~id~n~e, . .''n~o 
quero . desvl~r-P.lil .do .. asst!fn~,t~ .. CIU:e J!le,. troux~.::~,.trtbuna. 

O _que deseJo é ú:xar bem que a r:mcumstanc1a ·de haver 
a Assembléa Nacional Constituinte· -votado ' a • elegibilidade 

_qçsinteryentores,"····· 1, ' 1:! . •::.-:. t •i :·u\ "U .. ii-:, 
-': .: O S;s- .. CVN.I!A V.ASOONC:BLLDS·:........, 0,~-que é:-uma grande 
-:lDlmorahd~ •. -,. .. " · ...... ,. . .· .. ·_. ·:· ·· . .-. . .,;. , : . 
. ··'O' ·sR'2''ADOLPHO BERGAMINI -·~ ;.; .. nã'á dá ··-razão 

~ ~ql!~n~s . qliê.-:~üp;P,õ~Iil ''jil!f · !W. mterveritox:e~·: ~Pó4em' .. _conti
r;nuar no, exerc1cio '.do '.-c'argo,· 1po1s,, S-r .1··PreS1dente; na ausen
-~ra 'àe · dispo'sitivo· expresso lia' ·Con.Stittiíéã·o.'"riãô podemos 
· admittir"que 'á'· Assémbl~à. ·•Na.'cioruif ·~con-smuinte tenha;· :pór 

omissão, facul t.ado a:.: lransgressão : dà; · · propd:i· ' Carta· .. c que 
; .acabava d~, votar.;._:::·; ' ·h · .. ·. -/ . . _ '• ;~•;.,..; , ,;,u.·: · ·''~- n 
-·· ·. - . - .0~ :inter.ventore!>,: ·em:~daixando ~Q::, exetQieio.·d!> ,·cargo, po

dem vir a se fazer c.andidatos~: c;Não estão: ~·~i-·d~.4.i.SP!>~-
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~rliJ"i ~li\fé lh'a po'Ítcrf'aRhdi; irrcOrlittaíi~niZ~,c:tp~~~-~ain~.'' ~- ~-a 
regra seguida, segundo a ltUBl quem det:x:a -a' governo · ilep01s 
-do r. praza, ::fixado. não- .. póde: ;seJ: . .ellillPidl\to.. ;na t eleioão ~ímme
diata.i:iNesse :'sentido ::foi ~~ .!t-:-Assembléad~~ionai Coo.sti
.tui,Jlt&- ,·wtou;,J xnâj!l.~nun~: poderia;; pOJ:,· o.qtissãp, i àar. in,ves
tid\U'a,.a. qQem 1jáia per.ctew ,em :v~Lude .. de .ter,!desappa.I;écido 
a entidade _ _,... Chefe-.do Governo:·PrO'[iSo~,o, .. .••. , : · .... 

t:u:;; Q ·SR,···FABtO SoD~É . .,...,.. Pareee.. que. a.:i>mis,sã;o . é-J-demons
-trativ.a, :dfl coatranio :.., ,A A.ssembléa . ,Coll!t~tuinte .. ;não; ·:Ígl),o
rava que existis.m interventores, não. ignorava . (r~-regixn~. :a 
.ltll,B e~t~vam .suje~tOS 05. _g_oy_lfrDOS, .do~ .~Stjl~OS .•• Se-~D~O 'tra
t~ú, .,çla: ·sittia~~o .em ._qú,e_' .~e,Yt,am fioar :t~ans~tor~:un_e~te' e~~~s 
Jfqvernos;.'Joi,-justa~e~e .. 1,po~ :~:ntend~r .. ~e tat s,l,tuacão: Já 
~/#!aVJ~~,'r~ia:d~ .. Pelp. :a:t1go',' , ~pprov~d:O, todos: o~ ·:aetos 
·cto·~ooverno 'Provl'Sorto e· pelo outro· d~Iara.ndo conUnllar 
em vigor toda legislacíio do Paiz que·' ·Mo' eontraviesse :a. 
tCqnstituioão·.·.·:·' ·· : .. ·· : :.·~ ... : , :J •:"~ .. :.• ·: 

-:.:.: <;b ·sn.; ' A:DOEPH() 1'BERGAMINl ~ Mas· ·eontravé~; e 
pergunto ao nobre collega.: ·'se' 'outt'à houvesse sido ·e; ·pes
..a.M : phystoa ·. e~ei ta: Pr:esidente; oonstituoional ; .da . Republica, 
Jteriam.ainda: autoridade pana exeroop .. as e;.;ogos os aot•Jaee 
<inteor.entores'?·!l ~j !T : ' ' ::f. L i'" '•l: ' . '-. 

. -:~:~:; O' sR~' F.~~o·Sôn# .~ :ro~oi(aq-Uelles ~ujá'cle_mi!isão nlio 
~~o~8'~l11a~·~rffl' 1~~~ ~;. ÇMt:e'. ~~ ?o.~~~~ 1 .r,r,ovi~?.~~ r,',·:· . 1.: ::. , 
• ,;k0. 1SR •.. ADOLPHO ,BERG.AMlNl- Nâo·· ·ir , : · · ~. 
·> :c·uOnSa. FA!Ho · Soól\E -'Não foram nomeados; oomo de-
legados... -· ~ ··.-,·-~ ; · 1· · ! ·1··· ··· 1!:· · 

Il··.1f 1 O SF\~·'' 1ADÓL'P-li.Ü BERGAMINI- Que: teria o :presi
'detHe· 'dá Rêpulilic'a 'oom OS" ao'tbs :Prátl·oados'' pelo· Chefe · do 
1Gqvl:iJ1ó; Plif):yiso-ri~~ n~' !l~tinente á' es.oolha ' de·'p·e~.sôas. i:itl SÚ!.\ 
·éonru~:nea; · de:~de\egados' seus, Pal"a. , exercerem · o gO\'e~no 
1nôs'!í:fft!~rentes''Estados? · ·: - ·· ....... ,.,, ·, · · · 'c ,. · · 
n. ''i".-•. . ..•• ·:,.-,' , ' - - :.: :~ -----... ;:-:·-=- :;·:. ~ ~! .· : ·_._. 

~,c.~., 10. Sa,, F..tJ~~o, .Sons~ ~--.-~ã~r si9 .. , c;lel~ga4~- .. pessoae~! .~o 
_Chefe,-do: QpvernP: Prov~s.Q.t;'io, ~s: dalega.do:$ ~o. ,Pode1· Fe-
~~~\ .... ·i:.~;~·.- ~; ·· .. ~-:, ~, ~r. i 1: J,;,;':~oi. =·• ··· ~ : •. :,!··-~ i : f ., ·.:-

f, ~ · t: o.~·SR.·'~Ot.P~O ~B~RGAMINr··.;..;.,. Não; ::delegn.dos · ~o 
·Ch'efe: doc..Governor!Provis'o.l'io,- ê essa. :'figura- desappareceu, 
F1)arà-,' s1,1rgir: o '-Presiden~ · .. constitucional. -da · 'Ropub liea; e. 
~de :vez• que'a<Lei· Mafíl&· nãofman4ou ~onservar : os"illterven
"'to-resJ,:'c'omo~: aH~ 1 nílo :pOder i s.; 'em ·ri gol'; ' ta:zel-0, tem~ 'QUe 
;á' situs.elio:'~'!-ésotve :n()S; t~l'mos lf6 11r~ria. Con:;tituicão. 
isto é, assumem·105•gova't'nos 1do!i Esta(ios'as- ohafes• do •Poder 
Judieiario, unico pode:- que permanece, corno permaneceu 
-s~e,:p~rfeitam,~nf;e ,or,s~nua;du .e .de ,pé •. ~.sa.ré ·~ sQlucão 
indicada pela Constituic;ã.o, essa é a opinião já. manife~tad.a. 
por instiluicões, por sociedad·es de jurista:S, e, ainda b'a. 
poucos dias, en:J,,,~ir~ude:: d!l Q.:i,sclll11Q,· d(l naaso, pr~ad.o cal
lega Sr. MinU:ano de Moura, consignada nos Annaes da Casa, 
opinião por todos os motivqs. ~11--lJ.a.w)e~t~lew.~~~~~-~l; , , 

O Sa. FABto Sooat - Nenhum artigo da Constituii,Jão 
·- nulnda.-;sej~ •. ,substi~llidQ o. :•nt.er~!3ntor ~~o.sr chefes; .(Lo ,~,Poder 
~-.Jud.i~l'ÍO,,lh:; d ·n;if (·,:::. · . ..- ·~:;.~L'.~D:~ !r: ;tr: , , . ,~ .. : d~ :,:, : fi:., J:' 

_;.-_..,.., ·fo' •SR~:' !ADOTIP<HO;;BEltGAMOO .:::.>!A: 'Cónsiituícãõ· ':não 
;. CUidOU. dO' i intérveOt\lr · 'S'enÁo ·:!h OS I Casb'S'.' : q\lé, -p'oderemÔS 
·'diier;·:'são';semeiQ"à.nte8!:ià(js dd' ~rt. 60: 'dá' ·a.D.tíga ··constituiç~'D 
:'dtl:24"d'e~·Fev~réiro.vt:· >t: .. ~ .. :i _>""''• 1·i .111 · ,·~~··:·; .. ·. ·•:: , • . -:. 
- -:• f Não! h~/ na·:con~tituicão'd~ · i'ô 'dé'• JUlho.-~-~ ·- - ' ' . .- :: · j 
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. ·· .... ·_ 

...=-:':~~L:-

:;~ , .;, o.~~~.:.:~h· . ç~~!~<!~~s. -~ ~t .#~~~~4~ AAtU.~!1~ ~Wl1 
·.V.ent.Ol'e$ -~· ~· "Z!·-·'· :fi· . r•p J~·;.., ~ , , .... , .. ,. , .:;1_.:, _-,· :.. ·, •. :·,· ::. ••" • • -- • ,_, _ _ , ~ . · • ·':, .• '' • ·· • ,. • •' • • JJ " ' I 1,1., - ,' •;; • -;. 

- -~ :·10 si\Jl'o iADOLPtiQi BERGAMINl· -;,_-,;··;~. · · !qua}quer ·r ~ef&
·rené1a á'oS: '-'ael.u~~'iíffifióVentorM• :Senão-; para .,,deéiiU.'al~s 
-eJegive'is,b istri· "é,i rpa"ra;'tira~s ldó! ~f61da.qtr-en~:w·~lltros: 4Ue. 
• tendo' 'éxercidô'-ó ·podér d-entro ·d.e'~fa.ps'D :de:i.tempo determi.:. 
nado, não poderi·am··àpresentar •su9: candlda.tura-. < ::. ; ;, ~- : ~ ~ 

· · : ·· ·o·'BR'. F,Agtd 'SoDat-:_;··Quer dizetí':v-:= h.: ·-prefere· uma 
·int-er_pretação;fânâtogica :dó i:~xW- cónstítuci-ónat &>:-uma tin:. 
'terpr~~ão expre'S!!,aJ ·-<':r .·<· .• • . •. <r~·-· -----:::t r:.l_~, ~ ~ · :· . . ~·fi P :: : ·: ·~ 

~ .--.-: . ·ó':;sR: . .IDoJ::P.ào.:·B-EaéiA.A!rin ~''.Aõ' '.! 'cotiiVar.iô~ t 'o 
.. nóbr.e··collep.· qpem.'.b\isca,Jr1tér:Pretaéão·; ·anaJCigirii. ~: · 'y: · 'i~ 
:·s:ando, .. até, resusdtar: .. a .. · .. personalidade,~ - do':·. Dictád'bt. '.lu e 
:4~sªP.rr~c~.úb- ~H~ : de: .. c_oP.ferir.· -á~s )AW~e~oo.r~~·,:.~~tP~P. 
. que_.~, . nao .. s sts e, •. . , . .. :- .:.- ,:·l~: -::-·! ~::-.,: - ~ .. ;:1 ·: •!:'· ' . os~. FABio' So~~ ~ .Não sou eu; 6 . interpr~ta~IO- !QÚ& 
._r~ul~ ,da; ,app~ovação, JP.e!~ .. ~~~~i~ui~te, , ~o~. i~~t~~:.f' ,da le· 
_gts!aca4;);4() Ç:.Q.v~n~.~roy,~~Ol:'lo. : . : · ;;. ,. , ... ,, .. . !: , ,,· ,_,:;• : ::;··: .. ,r 
: .. : .. o SR. ··ADODPHO BERGAMINI ....;.!.! No -·que::não:•estive-
-rem'em·conflicto, '1!aqui.lló'· em•:que nlio • :eollidirem ;eoin ·a 
Constituição; ·e, desde que est.a não admitt~f -interventores 
.-senãO; .nos casos exee_pcionB,e!J. .. qu~... r, e piLo,. ,podereJ:Dos, eon
siaerá.r íirial~Ç)s ;aos ; ~ÓJL~b ~~ il!l. Càf_~,·d~. 9,Í.jt;á~-,~ . Pp~,i.
vel, sob pena de fraudarmos a Let Bas1oa no tmo1o da sua 
vigencia, attribuír ··au-torl(fààé-' Qj(fuém·.riã'ó lVtem, -éi:ilpr"estar. 
-dàr vida: a--·quem· já jurid'icamente. :.não-:.emte',: r.eeonheeer 
valor em quem juridicamente desappa.receu. . .. -=:! 1; ·~·,! 

_ ... .. $r.. P,r.es_idente. COJA,· ~~-; -~~n.si~~~~~ 1 .lay~p 9, meu 
. pro.t~.s~~ qont.ra. a)>_~rpl_aneJl~ª- dos ,)nt61:;V~tor~i 9e)eP.A011 
.de. entidade. que: nao:.eXlste .mats,:-e -& V •1,E:i:. •. ,; -Presiâent.e,.da 
. Ca.mar~ · ~. P~6sidente.qu~ · t.oi, :4!-;~lliâil:Ç,!L , Lib.eral,',à , V:! :-~ 
que dirigtu os trabalhos da sessao magna. de .20 ,de. seijimbro 
de 1929, dirijo um appello - . ~ppello sirioercí, ·:----v: ':Ex •. o 
sabe;· pr:iis' 'não 'tenbo · 'o.u tró:,; ihf10resse · sen§ono 'bem; do Brasil 

--~ rio sentido de- fazêr •valer' a ''iJua ·autóridadê.1dir revo1úcio-
nario autbentico, Chefe da Alliança Liberal e PresiderifÃVdo 
Congresso ._.Naej qnal, .afim 1 de·. ;q,u~ ~B (CollSUl.uiçãQ; \4e ~ t6 de 

. Julho: .seja .. resp~itada,, .os prop_osiws -demoora.ticos,, yit~gue~ 
e as elementar,es r.eoommen4acões. ~d~:~ , :moralidade , poW.ioa 

..subsistam, de . :modo. a ev·i~~r; ! Jn"'is el!$- . decepção a . t.Qdos ,os 
· pj oneiros da. ~a!Dpanba~ liberal; -:á'. frente üos quaes,- .oom. Jus
. tioai co.Uoco. O::gr.a.nde ~drAda,_,qoo ;honra. ~,-Padament.o . eom 
-·a:sua ,Eresidencia: .-(M-u4:o bern;..muito.-.beml)-_, :; ;:-, .'·; _:, ., -: 

. o Sr. Preáidente -~ ·Eaiá:=tinda· a 'hpra'ttesfinada: aOl Ex-
- =p~diente~' .- ··:- •: ·· ,-~, .. , .-- .. :,~.- , , •: : .::•·. · ~ .· .. f .• ~ - • • 

, ~ l : ' • ; ' - , :'. • : . ~ , ; ~ ' ~ : r _ j.; ' • , ( ' ' 1 : I ·; 

·· Vae-se p~sar ã :ordem do Dia.: .. (P(lir.la.J -· ·. ·' · · ~ ·. -: 
o • • i ; , o ,. 

0 
' , , 

0 
o : ,' ' ' • , o I o • , , , ' 0 j Í ' 0 

I ' , o t I, ' o t ' ': ' ' , 0 
, , ' ' ;~ ~ 

.; , , c.~~P4fbi,~m::~~~(J:~~·=~;.: · ~_:_'~·.,:', .--~ , .... :
1
. ,_. !·:· _·,:i:.' ';., ··::-: • 

: ._: : · ·'Waldemar:'Motta:, ·cunhà-:Mello; !Jeandro-: -Pinlieiro:,! .. JIIou
ra Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machadett ' Watdémilr 
~alcão,_ , L~ o .. Sampaio. f.i:inl~.re.do , ~~dr]irnes, : ,A.ll~er.to . Rosel

,h,_,,Gu~es N9gueira,, .. ~h~r .Ji~i:v:a, .. H~n;u~ro. :Pir,es, -,,~OMs 
. llo~ll, . c Amaral;:: -P~i,x.~to,, ~~zart ~g~ : 1V'WY~r . de. :;~v~9, 
Bual'9ue Nazareth, Manoel Reis, Mell~ . FpancodJo~ -~~ 
Gabnel PassQs, . Clem~nte :Medra-do, · Cbris~ian0 Maeb~, Da-
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<niêi · :cte·:: Carvalh01'' • Wald:Omire ··:Mag.alhães,· Moraes' Amlrlad~, 
'Moraes Deme,! 'S'ampaio Vítla:l, Plí:tiio · Tourinho, AdaJbertó 
Corrêa, Vasco ToJ.edo, Wàldemar Reikdal, Edwald cPuss'olO, 
Guilherme 1 .·PI~ster, • E~g~~üi ,M.onteir:O . d~ Barros, .~ma;r 
.·C.~rvalho, W~lter ... 1(lo&1J:ng, A~ggsto. Çqrsm<:J;. Pedro Rac~, 
Euvaldo Lodi, Gastao de Brito, David M.eu;ucke, :Nogueml 
).le~:J.ido (45). ,, ' · ··· ·· ·· 

•' Deixaram de· comparecer. ós··srs.: 
\I 

Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos, Thomaz .Lobo, 
Fernandes ;,Tavora, ,l\fario Caiado,. Luiz ~irelli,. Alfre.do da 
.Ma ttâ, · ,1\.,bel. Chermont,. Veiga • Cabral, MagaJI;J.ães . de Almeida, 
.Car:los Re.is, Luiz Sucupira, José de Borba, Martins Veras, Ve.l..;. 
ioso Borgf)s, Odon :Bezerra; lrenêo Joffi!y, Hetectiano Zenay
de, Pereira Lira, Barreto. Campello, Jóão Alberto, Souto Fi
lho, Luiz Cedro, Solano dá 8unha; Marió•Domingues, Arruda 
·camara; Arnaldo ·:Bastos, José de Sá, Alde Sampaio; Osório 
Borba;•Humbéi:'to Moura, Izidr0 V~tsconc.ello.s, Sampaio Çosta, 
Antonio Machàdo, Leandro Maciel, Augusto Léite, Rodrigue;; 
Do;r:ia, J: L S,eabl'a,. ·Prisco, Paraíso, Cleme..ate Mariani, Ma
galhãe<? Netto,,.Arlindo, Lecmi, Medeiros Netto, ·Alfredo Mas .. 
carenhas~ Leoncio ,Galr.ão, Attila Amaral, .Manoe!Novaes, Gi-; 
leno, Am!J,qo,· Negreiros Falpã(), A}oysio. Filho, Arnold Silva, 
Lauro Passos, Nelson Xavier, Fernançlo de, Abreu, Carlo·S Lin
denberg, Godofreçio ,Menezes, Lauro Santos, J;tuy . Santiago, 
Pereira· Carneiro, ·Cêsar ':Çino!ld; José Eduardo, Cardoso de 
Mellp, Soare~ ~il:Ilo, Bilts; Fortes, )tibeiro Junque~ra, Adeli.o 
Mamei; Martrns 1 Soares, Pedro Aleixo, Augusto VIegas, José 
Alkmim, Simão da Cunha, João Penido, João Beraldo, Fur• 
t9d0, 'de . .-M;ene~es,;: Levindo C(lelho, AI eixo cParaguassú; Bel
mir,o d~ .. ;Medeiw.os, Celso Machado,, Campos do Amaral, :Sueno 
Brandão, Carneiro·,-de Rezende, Jacques. Montandon; João Al'
ve.il, .Plinio qor,rêa. de. Oliyeira, Theotonio Monteiro de Bal'
ros, Rodrigues, Alves, ':Barros 'Penteado, Almeida Camargo., 

Mar.io Wpatelly, Hypolito .do Rego, Zoroast:ro Gouveia, Jos~ 
Ulpiano, Cdrlota de Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck~ 
Antonio. Covello~; Henrique- Baym:a .. José Ho)loratq1' •. DomiJ?.go, 
Vellasco,. Generoso· P:once,· Joao ·VIllas.boas,, Francxsco Vxlla
nova, .Antonio Jorge, Idalio .Sardémberg, Ne:reu· Ramos, Adoi-. 
pho Konder, Aarão .Rebello, Carlos Gomes; Simões. Lopes, 
Mauricio Cárdoso, Frederico Wolfenbuteli, iVictor Rus5oma
no, Pedro Vergara, Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha; Mi
nuano de Moura, Acyr Medeiros, Ferreira ~etto, Martins e 
Silva, Armando Laydner, Mario Manhães, Milton Carvalho, 
Ricardo Machado, João Pinheiro, Horacio ~afer, Pacheco e 
Silva, Rocha Faria, Oliveira Passos (128) • 1 

I, 

ORDEM DO DIA I 
I 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com-
parecimento de 125 Srs. Deputados. I 

Não ha numero para se proceder á votação de materia 
constante da Ordem do dia. I , 

Vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Eleição do 3" e 4• Supplentes de Secret:ü·ios r. do Pri
meiro grupo das Commissões Permanentes ((Jonstituição e 

' C. D. - VOLUME li 25 
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Justiça; Agricultura, Industria e Commercio: Diplomucia e 
Tratados; Educação e Cultura; Segurança Nacional; e Obras 
.Publicas, Transportes e Communicações). 

Votação do requerimento n. f'O, de t934, do Sr. Plínio 
Tourinho, pedindo informações sobre requisições mihtares 
r discussão unica). . 

Votação do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 
vencimentos dos Inspectores Federaes de Ensino (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. i2, de i93'4., do Sr. No
gueira Penido e outros, pedindo seja nomeada uma Com
missão Especial .de sete membros para estudar e elaborar o 
Estatuto dos Funccionarios Publieos (discussão unica). 

Votação do requerimento n. i3, ne 19.34, .do .Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações sobre fundos necessarios 
para pagamentos de requisições mílitares feitas ao com
merda e industria desta Capital (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. '1.4, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre a existeneia de 
decreto cassando a officialização da Guarda Nocturna ou 
transferindo .seu patrimonio á Prefeitura: :do Districto Fe
deral (discussão unica). 

Votação do requerimento n. i5, de 1934, do Sr. Xavier 
de Oliveira, pedindo a nomeação de uma Commissão de- cinco 
Srs. Deputados para receber o Sr. Presidente do Uruguay 
_( discttssão unica); 

Votação do .requerimento n. 2, de 1934, da 'Sr. Mozart 
Lago, solicitando) informacões sobre. dispensa de trabalha
dores do nueleo oe S. Bento (discussão unica). 

Votação do ~equerimento n. f6, de 1934, do Sr. Paulo 
Filho, pedindo informações sobre o ,pagamento a professo
res contractados (do Collegiu Pedro ll (discussão unica). 

Votação do Jlequerimento n. 17, de !.934, do Sr . .Mozart 
Lago, solicitando )informações sobr.e o montante das somrnas 
pagas a fu;n.ecioria.rios de Fazenda e :proveniente de multas 
Hscaes. I 

Levan!ta~se ~ Sessão ás 15 horas. 

\ 

I 
I' 
I 
I 
I 
I 

i 



23~ Sessão, em. 16 de Agosto de 1934 

P~e!ilideneia do Sr. Alltonio Canos, Pnstidente 

1 
A's 14 horas, comparecem os Srs. : 
Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino Lis· 

bôa, Waldemar Motta, Alvaro Maia, Mario Chermonl, Veiga 
.Cabral, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, 
Adolpho Soares, Godofredo Vianna, Maximo Ferreira, AgenGr 
Monte, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freir.3 de Andrade, 
Luiz Sucupira, Irenêo Joffily, Simões Barbo-sa, Góes Montei
ro, Valente de Lima, Deodato Maia, Paulo .Filho, Henrique 
Dodsworth, Sa.Jnpaio Corrêa, Adolpho Bergarnini, Nilo de Al
varenga, Prado Kelly, Acurcio Torres, Gwyer de Azevedo, Fa
;bio Sodré, Bua:rque Nazareth, Lemgruber Filho, Francisco 
.Marcondes, Matta M-achadúl, Delpbim Moreira, Vieira Mar
ques, Raul Sá, .Christiano Machado, Polycarpo VioHi, Daniel 
de Carvalho, iLicurgo Leite, Anthero Botelll.o, José Christiano, 
.A.Icantara Macbado, Ba>rros Penteado, Moraes Andrade, La
cerda Werneck, Cardoso de Mello Netto, N~r.o de Macedo, Ge-
neroso Pcmce, .T.oão Vil'lasboas, Lacerda Pinto, Renato Bar
bosa, AscaniQ Tubino, Fanfa Ribas, Gaspalr Saldanha, Adal
berto ·CoiTêa, Alberto Diniz, Cunha Vaseondellos, Gilbert Ga
beira, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Francisco Mou
ra, .Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Al~erto Surek, Gui
"lherme Plaster, Edmar Carvalho,· João Pi:IJ:heiro, Pedro Ra~ 
che, Alexandre Siciliano, Rob~rto Simopseh, Pinheiro Lima, 
Abelardo Mad:nho, Thiers Perissé, Moraes raiva. ("17);. 

O· Sr. Presidente - A lista de . presea~a ac~usa o oom~ 
,par.e.<:imento de 77 Srs. Deputados. 1 

Está aberta a Sess.ão. 
1 

O Sr. Waldeaar Jtlotta (~ Secretllf'io, I se:rvíndo de 2P), 
procede á leitura da Aeta da Sessão ante~edente, a qual é, 

.sem ,observa.;;ões, approvada. ! 

O Sr. Pres~dente - P-assa--se á leitura \do E.:tpe.dient.e. 
. O Sr. C~ementino Lis~õa (3• Secretario~ servindo de 1") 

1precede á lettwra do segurnte \ 
I 

!EXPEDIENTE 
· · Of:fiei'o.s: . , . . .... 

Do Ministetio d() T.rabalha,· lndustria · e1

• Cómnú~rciQ, de 
H> do cor.rent~, .remettew:Io ~s segu.i.Jl,tes : : · : : · . · ·. : 

JN.~Qát.~IAÇ()$ 
Sr. Sooretario: .. 

· Respondendo ao .'P1'ÜJl~iiro ·item .das infQrmações .soUoi-· 
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tadas pelo Sr. Deputado João Vitaca, cabe-me informar quu 
o Ministerio do Trabalho, Industria e Commereio desconhece 
inteiramente os motivos que determinaram a prisão dos ope
rarias presidentes dos Syndicatos dos Metallurgicos e dos 
Caldeireiros de Ferro de Nictheroy. 

O Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio não 
solicitou, por escapar á sua competencia, a prisão de quaes
quer operarias envolvidos no movimento grevista dos em
pregados da firma Pereira Carneiro & Comp. Ltd., e por 
isso se encontra impossibilitado de esclarecer as_ razões ou 
motivos qtie 'detérminarain · as prisões porventura eHe
ctuadas. 

AP.I'Gvei:t_o a: oppm;tunida:de •para apresentar- {)S >protestos 
de estima e consideração. - __ Agarnemnon de Magalhães. 

- A quem fez a requisição. 

2 

Da -Prefeitura do Districto Federal, de 9 do corrente, 
.:ue:wettendo as .seguintes 

INFOR:M:AÇÕES i" 

' . 
, JI:xmo .. . Sr-. _ i 0 Secretario .da Câmara dos Deputado~-: 

:·.:- 'Respondendo ao officio de· V. Ex. de n ~ 150. de 31 de 
:J:trlho p.- pà~&aôo, pelo qual foLtransmittido a esta Pre
·feituJ;a o . teôr~ do' requeritnento _em que, na data referida, 
.9· Peplitq.do SJ:. , 4maral Peixoto . Filho · solicitôu fossem. pe
Aidas. 'info:rmações a esta Interventoria sobre a situação H
.ri.anceira da Municipalidade· do Districto Federal; · teaho ·a 
.J;I.onra de passar • ás mãos ·de V. Ex. as· inclusas informa
_Ções Prestad!l-S a ,respeito pela Directoria :GeraL da Fazenoo 
Jifunicipal,· .d~ accõrdo com os dados officiaes. constante3 da 
esçrip,turaQão ·da jPrefeitura. · · i 
·. · , Reitero a V .1 Ex. os meus protestos de eleVado· ap!'.eç.ú 

.e distíncta cons,ideração. - Pedra Ernesto, Interventor Fe-
déi-al. : · . , . . · · · · - · 
· A actual sitíiaçãe financeira da Municipalidade é. bôa, 
podend'Q.:se' affirrnar ser exeellente, se comparada com a si
tlii:i.Çãó reiríahte rtó passado. . ' . ·, ' ' _. . 

De todos os! grande-s ~Estados do Brásil só o Estado 
de São Paulo tefn orçamentos superiores aos do Districto 
Federal, o ,qll-e J}or:-,-Bj;só é hem :.significativo para· que se 
,fp~JA~e: U,J,rl~ içléa sobre i!Ua • rl=\aljdade ;finanpeira. • .. 

Acompanhan1o o surto de. JlJlS~!l'YÇJh;npento da c1dade, 
a rend!j., 9~çada ~~ a_rrycadada almu~lmenJe. tem, ~e. e~pres~ lJO 
pelo& seguintes '<ifgarismos, "à:~parbr lie 1926·:- ' ... ,, •' 

\'l ;) -: ::·;i\1 . ... 1 ···,;;'· ':J'ch~Wla . O}:t:J(J;:· c.: É~~· ;;;_(/;~d!ld~ 
1926 ........... .1... 12k:!72!.i:3(10$()QQ 128.665:816$820 
1927 ............ ;.. . 139.686:800$000 151.-:,162.:500$915 
1,928 ............. /, ..... i6!L5~0:800$QOO, _ 167.':56,5:~H$995 
192g;:;<:~~.·:·f 1. · ; ;.; I'~. pr: r 

1~66, 53fi:800,$,00Çl;;, , . 17:6 '. 390 :~88.$1,67 
1930 ..... , ... , .1 .. , L'216 :'738':5Ó{)$00Ô ... ·195 .61'6 :739$417 
1931.. ......... !.... 214...228:000$000 183.019:062$924 
1932 ........... 1.... 23'7;·5'6~k500$000 - 182.'8~~:9:J!$103 
1!133 .......... .:.... 190.134:500$000 :c:~d8.6Jfi1:3Gõ$200 
.tltQl'_,.:?. -i~~·~•,_•~ "~'~;:j t!Lb2i~'-Ji97.;~9QI:6Q;O r.1,· {} .:.;.:-: •• .. ~~~ ••• -[;~.';f 

I 



,,,~,-;A, êfirr~:caoacão . ~ubJu;: como··, se veríftea:,: · d_e réi&:'. ~V;;: 
128.665:816$820 em 1926 a 208.649:383$200 em 1933; 
só- tergia,,-lrayidQ.'' decr:e.s:.cimo; apredavel :dé 'receita do 'anno 
de,:f_930 pjlra '() djj ·19lH.;;em ,que as: arrecadações baixaraiirl 
de 195 mil a 183 mil contos. Essa depressão das: .arrecada:.:: 
dJmões ~~ -~stenàeg aq .:exercicio.>de: 1932, .•motivada·talvez 
ILera crjse ~COll()!JlÍÇ(I. er)tij,_-e rl:liJ:laP,te; < 'J .: '' .) ., .: . '·.' :i ' 
r; • Or.cada:a-;rend'a 'r.eal' da. Prefeitura~ para ''1.933;· · pbr 

um critedo pessimista, em Rs. 190.134 ~500$000'-; (~em< in,;;.: 
&tuir:- ra' ·:rubrica ·., orcamétJ.taria>rêlatiVIi; --a óperà~l'léf de ·Lqre
d•ito la\sérem realizadas; e <f.tlé de ·Jacto nã"o f.onãm:Nía:Uzàda's)i 
produziu a execução orçamentaria quantia mui'tidi 'superior/ 
attingindo a ilrri< total de:. 22~1". 4'59::f5.9$0lffi,, 'as'Sifi:~ discÍ'imi
uadà.:. · .·.·:,~ ... !-"':~) -~J:;. u· <-• : .' _ _,.! ~·~'~,:r:!~-:;~~:\'-:·.: ;._; ··.;·:.~-;;-

'; l: L 

Itftportánc.ià:. • eff'ectivamente: ·: entráda êrrFr ,:( ' · .,. ·· _; .. 
cofre até 31/12/1:933 :; ,, ·;., .. , ,,; .• < ;: : "'' 202/9'10 Hí66$55!) 

Impostos lançados mas não arrecada- . . 
dos até 31/12/1933 .. :,';,;;_;w:.'(.~;:'~"-r25'I5.48~583$500 

!'•'J :;;;>:,:-:,>:: ' --·· .•[ ' { 
. O que signinça; q11~ ·:,IJ.Q. ;t;_ota! . !fil ._ex.ecgç~q; 9rca,men

t:a_r·J~ ·S.~·~ o/~. f(')raw; T~ç~j:)Id,Qs.· _e; i i,~. o/q .(Ip~r:gn .Por re~e~N 
consti tuirido Residuus. .. ActiY.O.S~do exercício. 

Além da receita acima referida, arrecadou~. a:·:l\ruP..l
cipalidade, como Receita de Applicacão Especial não pre
vista no orçamento (proveniente da fiscá"lizfi:~ão _dó· jógo), 
5o 738:816$635, o que eleva as importancias: mencionadas 
do total da execução orçamentaria ,e-1 daJ?; -gpa_n,tif}S .e(feçti va.,.í 
mente recebidas a. ~3.1 .cf-~7>:\);66$994 e ~os. 649 :3.~3$1,~14 .. 
«.•;·· ··Ql);anto-, ao e::ieP,.~çfo.: t)Qrpinte f! C.: 1.~~~ •.. á. ··reQeit~t ge1'alr 
Qt!i~:m~.!ÍJ.:1f[;i_Íoi es1imà.dà:~eri:i..2.9.2 o 5'97: 500$000: 
,_, ,-_ y~té .3.1: !i.~ JulJ;lO; pr;oximo.l])assag_o, a. Prefeitur;a;, arreQadou ª . .J.llmQfJª.D!iiJLl>ruta de 145.958:727$700, contra a arrecada
ç(io de 126 "829 :q08$986. em,igual perioqp: cto,,~mJO passado . 

. ~:' Consideraúdo, ~' média· riíerisaJ dá arreca.da.cão ,nos ·7 prir; 
il,~eiros <m'8Z~s ~o- _,[ií:liio:'1' eiÍl-: pÍl.-rso·r(média; •de _,quasi 21 · mH 
<WntQ-s); :<).s· relações quanti;&atiNa§ -e~Jre, •. a: receita; u.os 7 . IIJ.lh' 
~e~ Clfil 19p4-;· em igu:;tl p,f!r.ü:>du !}e·J933,: e_ em.todo o exere,icip. 
de 1933 e além disso, a naturez;,t·;.d;o.s ;tributo;; _a ~.erem arr-·~-: 
~~,dacj()s. r:I-e A;gQó>to _;a .-~z~ro):Jr!), pode:~e,. affirro!.lir, com segu
q.J.i.Q,~. ,que a Mui\~~ipaHda(ie- :JJ'ree~da,rá. de ,Agost-o ,a, Dezem .. : 
bro l)Jlla 'i_rpp_or~~Hl{li_a ;;tot\ll d~ .9~ . a· 1;(?1) mil conto~; a que: 
w..rrespondec11ma -média .nw.ns!JÀ; de:~~ :a 2Q :mil contos ;-.para 
esses 5 mezes restantes do, .e.xe.rci~io, ;; :u· ;- . , 
-r-. . •Ai ·receitá>· geval •do ·exercicid ··de .··1934 deverá ·assim.'"com 
toda a~ rirobabilidadê;' fica~ ctittíprehendidài'éntre 240 e: •245' 
mil contos, comprovando,_ por essa fórma, o acerto da esti
mativa' ór:Çàmentaria qüe- a> calCÜlou em 242.597:500$000. 
r{'·.!() orçam!lntó da :de$.ésn: para 1933 fixou .a despesa. geráF 

da:.•M-unicipa:lida:de, nõ. e-Jter-eicio pass.a-do, .em. 285.362 ~332$559; 
lt:ffiHvi'rtude de·. ter ~ónsignado: ·: niCverba .. referente á divida: 
á.onspli&lda,' a. :ilnportancH.i' :de 48 :'!il87 :399$000, . .relativa ·:aoS: 
annos de 1931 e 1932, e de ter cons}gnado a importancia de 
2.(};;88&:326$39.9, ·des:tirrada·ifitegralmflnte· a: compromissos da 
divida fluctuante, anteriores :-:ms; 'Jei:~rcicios ... de -~1.933, nunca. 
cqn1pqt,<ldps .. nQs orçamentos precedentes. ·.! l" 

~ ,:; ExGÍÚrd~: QO to(a): Jo~f~r:{do :a e: 2~~:. 362::332$599, à irrí~ 
wor!,ppcJ\1 ~- .-!'~. 873.:.7?.6.$,2})9, . que. reprpseota . a :som ma tW3t 
JNI\q&U.a~ .a~rrw: esp~c:ific:a.da.s... verWca~se ,que. a despesa, e.f:.í: 
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fectivamente fixada para o exercício de i933 foi de· réis 
215.488:606$260. 

A despesa total realizada em 1933 não attingiu, po
rém, a essa cifra, wor não terem sido utilizada's as autori-
zações orçamentarias. · 

Por conta m:a autorização constante dM verbas orçá· 
mentarias e dos creditas supp~ementares, que as reforr:a-· 
ram em parte, foi paga no exercício de 1933 a importanr,ia 
de 182.409:093$281.-

Por conta ·das autorizações constantes dos creditos es
peciaes abertos, foram effectuados pagamentos no total de 
9.151:004$464. 

A despesa total, . comprehendidas as dotações orçamen
tarias, os creditas supplementares e os creditos especiaP.s, 
attingiu portanto a 191.560:097$745. 

O saldo relativo ao encerramento do exercício de Hl33 
f<tJi de H. 080 :557$975, assim expresso: 

Saldo que passou para 1934: 
Em bancos e agencias de 

arrecadoação . . ... . 11.982:596$657 
Em caixa: ............ . 5.720:326$104 17.702:922$761 

Menos: 

Saldo que .veio de 
1932: 

Em bancos e agencias de 
Arrecadação . . ... . 2.758:490$464 

Em caixa ............ . 3.S63:874$322 6.622:364$786 

Igual á.: Saldo do exercici? de 1933. . 1 i. 080:557$9.75 

O sald0 que passou para o exercício de 1934 e que 
corresponde' ao total disponível (em caixa e ·nos bancos), 
verificado em 31 de Dezembro de f933, toi de réis 
17,702:922$761. Esse saldo equivale á somma do saldo 
da receita e despesa geraes do exercício mais o saldo re
cebido do exercicio anterior. 

O saldo patrimonial, correspondente ao sÇJ.ldo final, que 
transferidlo para a conta do Patrin1onio vae modificar a si
tua:oãó patrimonial, attingiu em Ht33 á H ::156 :61!1$361. 

A .situação actual da Prefeitura é; como se vê do ex
posto, de saldos bens apreciaveis. 

No quatriennio i 927/1930 as importancias effectiva
mente ar:recadadas, e effectivamertte pagas foram de: 

1>927 
1928 
1<929 
i930 

Arrecadado 
i5f. 362:500$.915 
167.565:344.$995 
176.390:888$±67 
195.616:739$417 

Isto é, as despesas effectua:das foram 
da effectivamen,te arrecadada em: 
1927 .......................... . 
:1:928 •••••••••••••••••.•••••••••• 
1929 ..••..••.......•.......... 
:1!930 • . ••....•..••...•......••..•• 

Pago 
:1!57.375:467$190 
232.770:004$2M 
246.225 :675$4;70· 
232.6@5:977$763 

sup.eriores á ren-

6. Oi2 :966$275 
65.204:659$261 
69.834:787$'303 
3&.989:238$-3-i~ 
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O quat:rienni:& · t!l27/i 930 PeatiZóu, assim, despesas num 
total superi~r á receita arrecadada em 178.041.:651.$185, im
po.rtamtlliia. essa su.pprida pelos emprest.imos externos de 
$30. 000. 000 e• $1.770>. 000 ambos de 1928 e emissão interna 
de 40.000:000$000 de 1930. 

N~ período de 1.931/1003 as importancias effectivamen
te arrecadadas e effectivame:nte pagas foram de: 

i93t 
1932 
1933 

Arrecadado 
183.019:062$924 
i82.839:97a$103 
208.649:383$200 

Pago 
253.165:340$169 
186.336:467$639 
191.560:097$745 

Isto é,. ío.i- Ji)ag0> em f,9Bi mais 70.146:277$245 que o 
arrecadado e, em 1932 e 1933,. menos, respectivamente, as 
importancias de 2.503:505$464 e 17.089:295$455. 

Dos totaes das despesas pagas acima mencionadas, o 
relativo a 1.93! co:atérn a parcela. de 50 .. 925 :000$000 referen
te a compromi:ssos. anteriores á Revolução pagos em apoli
ces do emprestimo de 100 :000$000, o relativo- a 1932 a par
cena de 8.443:000$000 e o relativo a 1:933 a parcella de 
2 .. 817 :.000$000 .• 
- o. montante Elos 18 emprestimos internos da Municipa
lidade attingia e.m 31 de Dezembro de 1933 (escripturad'o 
o _ emprestimo interno ouro doe f 4. 000.000 ao cambio de 
4· d. }' a importantlia; de 5·20. !148 : 000$000; valO-r dos titulos 
em eirctrlaoão, doS' quaes 1(L326 :600$000 :wertencem á Pre
:fei'fiura, figurandO· n~ act:i-v~ da eonta de valores pertenceu .. 
t!~s á Municipalidade; 

O serviço da divida interna, amortização e juros do: 
e~ercieiD -de- :ft003 :foi eflieetuadfr. da seguinte forma: 
p-ago ti-se ef.f~etivamente aos tomadoores 20.5-22:.081$300 e. 
Ilec@1beu-se a, fle-p(}sttos, á disp0sicão dos mesmos, réis. 
ta. 59-4: 852$764),. teJ:Wil@, portanto, o< total do serviço de i 933 
attingido· á (l}ifua de, 34 .. :H6 :!il34$000. 

Em 1 !}33c f6f'a<:m resgatados titulos, da. di vi da interna, 
no Vi:.i.lor cle a .543 :200$00tl e emittidos titulos, para paga
mento de compromissos atrasados cuja liq,uidez só foi veri
ficada, nesse exerciciGJ, no valor de 2.787:800$000, o que si
gniiiea _ter havido, de . facto, uma reducção, no volume da 
divida interna fundada, de 755':400$000. 

Os tifulos dos I{Uatro. emprestimos externos da Prefei
tura em circulação em 3't-f2'-1933, feita a conversão na base 
de 60$000 para a libra e t2$330 para o oonar (cambio pefo 
qual está éseriptwada a divida externa•) ref)resentam as se
gtllintes importla'Jleiias ~ 

llmprestim'0 de t 2 .lro{). 000 de 
t912 Jl t. 7J'f3. 4~ ........ . 

Jilmp;resti·mo cfe !f' 12.000.000: d~ 
1921 $ 8.055.000 .... !." ••• 

JilllliiH:-eshimO> de $ ~ .. OO(U'Jt)O de 
192S $ 29.4S.2.000 ........• 

Empr~timo· de $ 11. 71&.000 de 
HJ2& $ 1. 776.€!00 .••••.•.. 

Tatal . 

106.LÍ!05:20Gí$000 

00. 318: :15>0$000 

363.636:3.60$000 

21.824;1€10$0@0 

591.183:810$000 

{)I s~vico no:rmal eo1rflracftu1.11b àal cdivida externa,. feita 
JlOI" :iintexmedío dos agtmtes :finamcetros Setigman BrotkttT-&s 



Dillon Read e White, ·weld & Co., foi interrompido, a par
tir elo segundo semestre de 1931, pela impossibilidade ·.da 
obtenção de cambiaes, o· que .succedeu tambem, senão a.· to-. 
dos, á grande. maioria dos Estados e Municípios d.a· .Federa..; 
ção. .::., · 

Não é demais a:ccentuar, Bntretanto, ser o problema 
cambial umà questão nacional, de todo· independente: e' 
alheia á ipterferencia da Municipalidade. 

A 'questão dos pa~amentos externos, por parte da Pre
feitura, :directamente . ligada ao problema . camhial .. br.asilei-, 
ro; não poooria ser r·esolvida isoladamente pela. administra'-' 
Ção .do Município. 

A solução geral reclamada veio com o Decreto federal 
n. 23'; 829, de 5 de Fevereiro de 1934, consequente ás negocia
Ções entabola.,das entre o Gover.rio !i'ederal e os credores ex::.. 
ternos. · · · ~ · 
'-·. · De accordo com o disposto nesse decreto a Prefeitura 
consignou' no orçamento para 1934 dotl\ção para o serviço 
íntegra! do;; emprestimos externos, de conformidade com os' 
eontractos de ·~missão, dotação essa cirilulada, segundo as 
disposições do decreto referido, á taxa de ·réis 4.0$000 a li.~?ra. 
esterlina e 8$212,46 o dollar, .. devendo ser depositado tri
mestralmente a 4a parte da. verba orçamentaria, no Banco do Brasil, em conta á ordem do Governo Federal. · 

· _ Têm sido rigorosamente -~umpridas ~s disposições da 
Lei citada, já havendo sido depositadas no Banco do Brasil 
as: prestações relativas aos dois primeiros trimestres do cor• 
rente anno, prestações essas do valor ,de 9.381:624$175 
eada• um~. 

iCom relaoão aos coupons vencidos antes de Abril de 1934. 
é que se encontravam em atraso, o accordo effectuado entre 
o· Governo Federal e os credores externos· estabeleceu que o' 
teu pagamento seria reálizado depois dl:i·-ultimo ciJúpon do 
emprestimo, correspondenélo, assim, essa p-rovidencia, ·a uma: 
prorogaçãó do prazo dos · e'mprestimos por mais 5 · semestres 
e ao ca:qeeilainento, no momento; dos juros atrasados relàti-
vas- áquelleS semestres. '.. ' í · · ' 

· . Essa pro~idencÚ{que foi geral e beneficou â todos. os 
estados e á União, foi de. consideravel alcancg para a Munj-:
gÍpalidade do District() F~deral, poi· v~r. sol,Vcionar ,uma ~í.:.' 
tuação que lhe não era daau resolver, e' qU,e, com ó tempo, 
tendia a se ag~ravar cada :vez ;rnai.s. · ·· ' · . 1 

• · 

. Esses cov.pons da divid~ ;externa, cujo pagame~to foi 
prorogado para o final dos emprestimos, .. attingiam, como se. 
yerifica da lei orçamentaria da despesa para 1933 (incluída 
f\ quota de amortização do emprestimo de f: , 2. 500. 000), a 

€
m:portancia de 103.554:481$500, não computados_ os de
o~::itos existentes para seu pagamento em 31-12-1932, no 
otalde1.2.965:937$500. .. . -. :.:.: : - .· 

: , . Não tendo sido effectüádo esse pagamento;· deixar~m de 
ser realizadas as operações -de credito; previstas ·pelo orça
mento de receita para 1933, na importancia de réis 
95.227:000$000 e destinada á liquidação daquelles: encargos . 
•• , 1• Os deposit_os effectuados. por conta dos. coupons atrasados 
e que foram !Jberados por· forca ·do -refeudo ·decreto· federal 
nüriú~ro 23 :·8'29; attingiam em 31-12-1933 a cifra de réis 
23·>714 :454$280.: Entretar:to, a Prefeitura.,,,aproveitando a 
folga decorrente da interrupçãd de remessas, adquiriu titulos 



..... 393 _ _,.,.. 

CIUe lhe: foram offerec.idos a preco vantajoso e em moeda na-; 
cional. . . . . . . .. 
r.,· Foram adquiridos, .assim; em 1933, titulos· no valor de 

i''7.680 e $3.332 .. 00ô, pelo preço total de .12.156:253$500, 
represnntàndo. essa acquisicão, ao cambio de escripturac~o 
da divida externa, uma diminuição de passivo de réis 
4t:.:5H :360$000 e mais '6. 339: 187'$100, 'coi'respo.ndente ao 
valor nominal dos coupons vencidos a elles · •al1nexos;' As 
~u~sicõ,es .feitas por essa forma produziram urn beneficio 
liqiilcto de 35.727:2931$606: · · • • · · · ··· •· · · · 
· '· · Afém' disso, foram· âíridà 'liquidados pela ac,tual a.d.rnini$.-: 
tr~\lâl;l; até -30 de Jurihô do corrente afino,' éoinproinis'sos 
ext.'rà-orÇamentarios "éri1" 'àtraso,'. 'Iià importancia (lpprôxima-. 
lil.& .de.~ 60 mil contqs' q~ réis, dos quàes o.s de. maior vUlto· 
foram: · · · · 
c·:; .. _:·.:.. : ......... .. . ..... . 

Banco do Brasil . . . . . . . . . . . . . . 
J;lancn All~mão Transatlantico . . •. . . , 
.Montepio· dos l~mpregados Municjpaes 
Aircr:afL· Operating Corporation • . . . 
AircrafL Operating Corp. (em . apolice,s) • 
Rédueção de: vencimentos, cerca· de . . •• 

30.446:320$570 
13.574:680$971 
.3.000:000$0(}0 
3 .1~0 :022$,300 
2;574 ;.524$000 

. ~L000:000$000 

t:=;r=~:· '.Potal .... _ .... ~ .•..... . Rs. ,55.775::547$850 
,C" 

··.A situaÇão da· Prefeitura .para com o Banco do Brasil. 
é a.seguinte: . 
• :!1· 1 ! ' 

:Em 15-7~1933 o debito total da Prefeitura no referido· 
Banco se elevava á impoRtaneia de Rs. 63. 680~500$000 con-· 
stitui.da pelas seguintes parceUas: · 

Saldo 0/5 (aberta eríl-1.6"-5.:.1924) ....... ;. . 13.575:938$210 
Saldo C/Geral (aberta em 6-6-1925)...... 6.085:736$010 
Sàldó'G/Juros emp .. dollars 1928 (aberta em 
. '. -·30-7.~.1930) ......•. · ..... ~ ....... ; ..... <> 12.857:430$040 

Saldo 0/0 Garantida (aberta em 17-1-1931) 11.639:242$200 
Sáfdo G/11 (áberta em -25-11-1925) ...... 5.774:996$390 
Saldo 0/10 (aberta em 31;,.8-1925) •. ,..... 1.5.05 :001$440· 
Sal'do Juros· Ap. papel . . . . . .... . . . . ... . . . . 128$000 
Valor nominal da .promissoria .emittida em 
: >:;:26-8~1930 e ve11cida em 27-12.,.1930... 10.000.:000$000 

Juros s/ valor da .P.rQ!Tli$S,O.ria . acjma, des-. 

r~ . . .. -· 

contados da data do vencimento até 
3{1-6:-1933; ... •,• •,• '.' .. •.• .• ' •.... • .• ' ... 2.~42.:027$710 

Total. ....... ; .....•.... ·; Rs; 63.680:500$000, 

, ,, .E~;~s contas. rendiam à.,favor do B~nc~ ari.'Btasi!'; 

C/5 . :.• .. . . . . . 7 'o/o ao allnci, àccumillados trimestralmente 
C/Ger-ài . . . . . 9- % ao anno, aécumulados semestralmente 
e/Jàrós' Einp; " 

, Dollars 1928 10:~% ao >anno,. accumu"lados semestralmente 
\ U:/IHihira'ritlda . 9. % ao .armo,. accumulados trimestralmente 
\G/11 .. ; .. ·. . . . 8 o/o ao anno, accumulados trimestralmente "di(f· .·· · ··· .'; R o/o .ao .anno, accumulados. trimestralmente 

\,:·~-~~- -~c~~~do firma:do com o·· Banco do Brasil, ·na data. 
al~\liida de 1~-7-.1933 ·e rectificado em; 12-9-1933, a Pre~ 
feiLva unificou a divida indicada transforma.ndí1-:-». em, um; \ . - . . . 
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credito limitado em conta corrente, veneendo juros reci
procas de 7 o/o ao armo, accumulados semestralment~. 

A importancia de Rs. 63. 680:500$000, devrda em 
15-7-1933 elevava-se em 30-6-19'34, a Rs. 68.246 :3H$400~ 
em virtude do accrescimo de juros relativos a dois semes
tres. 

Por conta desse debito foram pagos,. até 30-6-1933, Rs. 
17. 3€H : 288$60@, assim distribui:dos: 

Juros do 2° semestre de f933 .......... . 
Juros do 1° semestre de 1934 .......... . 
i a amortização paga de accordo com o con-

tracto de 15-7-1933 ............... . 
Pequenas despesas, commissões e sellos 

afixados em aviso do Banco ........ . 

Total .................... Rs. 

2. 264 : 460$00'0 
2.300 :073$666' 

12.736: 100'$000 

655$600i 

17.301:288$600 

O debito no Banco do Brasil attinge actualmente a Rs. 
56. 944:400$000 importancia que, por força do contraeto 
de rectifíeaeão de 12-9-1933, constitue o limite maximo do 
credito em C/C para o actual exercício. 

De· accordo com o contracto referido, foi tra:nsfeorído 
para essa C/G; ·em Junho :p. passado, com valor em Janeiro, 
o total do credito da "C/C com.juros" da Prefeitura, ficando 
assim o saldo devedor mencionado de Rs. 50. 944 :400$000, 
reduzíd&, de faicto, em 30-6-1934, a sómente 30.199:823$502. 

A importancia disponível no Banco do Brasil e relati
va aos depositas que a Prefeitura vem effectuando, mon
tava, assim, em 30-6-1934 a Rs. 20.744:576$498, isto é, a 
differença entre Rs. 50. 944 : 400$0()0, limite do credito, e l!'éis 
30.199 :823$502, debito accusado na "O/Unificação" naqueHa 
data. 

Além da quantia de Rs. 17.301:288$600, paga depois oo 
cont:racto de 1:5-7-1933, a Prefeitura pagou ainda ao Ba:oe.l!)' 
do Brasil, em Maio de 1933, a importancia de 8. 535 :692$319, 
correspondente aos saldos das seguintes contas devedoras: 

C!E&pecial n. 1 ......................... . 
C/Juros apolices ouro - C/Geral (c. 1 

a 50) ................................. . 
C/Resg. apolices ouro ....•............... 
C/Coupon 51 ............................ . 
C/Coupon 53 ............................ . 

Total 

2.961:140$00.0 

5.269:f}f()$e82 
:13 :-223$~0 

292:142$693 
175$634 

8.535:692$319 

e mais 4. 509:339$660, por transferencia do saldo credor da 
"C/para liquidação de s/Creditos" para a conta devedora n. 5. 

Resuminda, a Prefeitura pagou ao Banco do Brasil, de 
maio de 1933 até 30 de Junho do corrente anno: 
Por c0nta do debito da C/5 . . . . . . . . . . . . . . 4. 609:339$600 
Para encerramento de varias contas .. .. 8.535 :69"2$3Ut 
Por eonta de sua divida unificada em 

em 15-7-1933 . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 1? .3tH :288$6r0.0-_· 

Tutal .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. • . .. .. • .. .. . 30.446 :320$679 

e foi creditada em 1. 052: 108$:1!00, I)e'los juros de 7 % co - -
tad'os sobre os saldos da "C/C com juros", no to semestre~ 
corrente anno. . / 

I 
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De aecordü com'· os termas do contrato de 15-7-1933, o 
debito existente naquella data vem sendo amortizado ern 
prestações annuaes de . 12.736:100$000 mais os juros de
yendú ser assim liquidado em 5 annos a partir de i933. 

A Ml.inieipalídade do Rio de Janeiro se encontra, como 
:tesalta do exposto, com todas as suas contas normalizadas, 
com todos os seus debites extra-orçamentarios liquidados, 
com sua divida no Banco do Brasil regulada :para amorti
zação, já iniciada, em 5 annos e em franco regime de saldo 
orçamentario. 
' · Todos .. as serviços normaes, consideravelmente amplia
dos pela actual administração, taes como os de assisteneia 
social, internamente e abrigo de menores, conservação de 
éaica:Ment:o e limpeza da cidade se acham em perfeito fune-
éiona:rhento. · 

· O pagamento do pessoal se encontra rigorosamente em 
dia, bem como os pagamentos devidos aos· fornecedores, com 
excepcão de um pequeno numer>o cte· conta~;r relativas a for
necimentos anteriores á Revolução, a respeito das quaes, 
apesar das syndicancias e estudos effectuados por commis
sões especialmente designadas para tal fim, não existe ainda 
prova de Jiquidez absoluta. 

Realizacões de vulto como as construccões do Hospital 
Jesus para creanças, do Hospital de Villa. Isabel, do Hos
pital d'e Marechal Hermes, do Dispensaria da Gavea ( en
fermaria e ambulatorio), do Dispensarío da Penha, do Dis
pensaria da Ilha do Governador (enfermaria e ambulatorio) 
do Dispensaria de Cascadura, da Lavanderia Central da As
sistencia na Penha e do Posto de Carreira de Copacabana, 
construecão• de trinta (30) escolas modelo, realização an
nU:al da feira de amostras, serviços de aterro da Lagôa Ro
drigo de Freitas e Praia do Retiro Saudoso, reeonstrucção 
interna do Theatro Municipal e outras obras de menor im
portaTI.Cia; vêm sendo realizadas com os recursos normaes 
orçamentarios, o que não se verificava no passado. 

" E.sses ·faotos,r a ,par dos dados. numericos mencionados, 
representam, por . si sós, um índice. seguro da solida situa
ÓáO' fi'nanceira- actual d·a :Municipalidade. 

-A quem fez a requisição. 

I, 

3 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação 
a seguinte 

INDICAÇÃO 

. ·' , C0nsiderando que se esgota hoje, ás i 7 horas, o praz<r 
fixado pelo Tribunal Regional, para o alistamento eleitoral 
''ex offiçip" no. D(stricto Federal; 

Considevando que, por falta de "quorum", não poudi 
ainda ser votado o projecto de lei que estende at;JS est.udan· 
t~JS as . vant11.gens desse alistamento; 1 

Consideràndo que, sob o pretexto de haver se esgotado 
a .. S do corrente o prazo para o mesmo alistamento. varios 
juizes. desta. Capital · negavam-se a receber grande numero 
de listas de operarias· syndicalizados; 

Considerando que milhares de tr,a:balhadore&, em todo 
o; padz cuJos sy'ndieatos . estão ern vias· d.e reconhecimento,. 
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deixavl'tm de se alistar para o . .proximo pleito, espet·ando 
fazel-o "ex ofHcio':; 

Gon~id~rag_cjd, firídlmente, gue. ~. S)lperi,or TriQpn(ll' ~e 
Justioa ·Eleitoral dispõé dos- necéssanos poderes pari!-: d.!lter.;. 
minar .. a prôrogação dá' prazo destinado ao alistamento ''ex 
ofíicio."i indica'rnos que a Gamara d,os Deputados, POI' ·inter,-' 
medio da Mésa; se dirija'irrím.ediataméhte a'o St1perior Tri_.:. 
báiial de :Justiça Eleitoràl, pedíndo: 
t. ··l:;"~'' :-:=b 1 . '.' " • . :- ; . :~ . 

1°, a prorogação do referido alistamento até a véspera 
dõ ·-pleito; õu, pelo -menos.· a fé 14 de _Setembro próxi'!llo fu:-
tl.ir6"'- · .. · ·. - ' _ 

~Í~d~'~r~~~-~--:tof&196~t~;~:ai·i~~s~~õ1Íi~f{Jg:J{~f~i.e~~~~g}~. 
y~to~._J;<í. .re,sonhe.c_ido,s .pu.-t:ITJ ,v;j!l~ de . .recof\h~cimento,.notifi
Ç~B-ct~f()$,_~- .respmto qe ~yact,epsao •. _- ,.,_ , : , ,,, 
< _ • Sala das ·Sessões;.-16.: de Agosto .. de 1934. '-'-·--- Vas.to• de 
Tolt:diJ. - ,.,.;,. .Waldemar. BeikdaL .-.- :Antonio -Rodrigues ;r ~., 
1-o.ã:.o .• V.itaca .. : Gilber.t .Gabei't'a. · · 

;'"' 
'· 

1 ,i.~ .' • '-: t; : i Ir. 4 

-·· · · :_:., . , ; ·')rba --~obie a Illés~, a;té.cult~rio.r delib~raç~o; 
_.,. L _,:-.·.·:.·o, _s~gtiinte · ,-,l ,-

( i~i : ·: ' _) ~; : -~ ' ;·, t~ 

...,... .. , ... J?ROJ'ÉO'l'O DE. LEI' ; : ·~ 

i~i;~~~--d.~~s;~nsa d~,,~pe~~rl~s ·~ern caus'à 'qu~ ~ ittstfffque, 
~ -,,: e,,deterrt1fnq, ,indemnizaç{io"qos que {oremd.iispettSad:Os irH 
~~- · devüia,rnente. ·, :. 

~-~,,~;,~r~:'· i.c(Nenhum·• e~pr(:)g,l,t~ô pu ,oper.!J.rto· ,PÓd(:)r;á s~lj 
demittido _se:rlJJu-'!t~.-;ea,usa. ·., , , , , ,· - , ·~'-; 

-~··'-Art. 2.0 ' T(ldb empregado' ou'uperar;io 'que 'tenha ·sido 
dispensado sem justa'< causa 'ou -a· titulo de· economia;; 'tiera: 
direito a uma indemRizal)ão propotc1on'íi.l áültérnpb de' servíç01' 

assim comprehendida: ' ' ' ·. -. 

a) nenhuma indemnização _poderá ser inferior a um mez 
de ordenado ou sal ar i o; · 
.. , b) a çlisP,ellsa _verWcando-s~ qlJ::ti'ldo,o empregado ou 
Ciperario tenha mais de uni anno de serviços. ·.prestados ao 
mesmo empregador, a indemnização coáe8-pon'derâ a um mez 
de ordenado ou salario po;r;=anno·:-d-e trabalho; 

c) prevalecerá o direito da indemnização mesmo nos 
~asosr de Jalleiici·a oú di'ssõluçãQ (fa'·firnl'a, émpre'sa,bU' so-

di-ed~~e;~o·s '~as o,; de fall~~cia :a inüé1miizâ6'ã~ ··. ·~ d~~' t·~~~~J· 
dir!lito o: empregado ·.óu ;óperario,·,bem como seus: :ordenados 
0-U'•s.alarios, cqnstihürão:credito privilegiado; .. 

§ 1.0 O serviço conÚiiuo ';'cii:í' em:pregado · <&u. 'ol'l"er!irfô,: 
prestado ao. mesmo empregador, conforme: prevê -a: alinéa b) 
d·este ,ar:tigO,:J!HXbéntende-"'Se até;·:meSIDO"nOS Cà-30S''de 'Ínt~r..;; 
rmpç:ãor:provisoria .do .tra!Jalho, alteracão .. de'firma;.;mudanca;. 
de proprietario ou direcl'}ãbi'de .erripre-sa.ou.soci-edade'~.>'';··'· .. 
e' -' '§ r28 ,A.:. in!lemni:Za-çãQ '., prevista •será:·. féita :·Iiai .--.bas·e do 
~9i-PJ?.d>rsl~JH,t(ijr ou ~~ario, qu.e.::haja,cv.encidQ_: o.· e_mpr:eg~d@' 
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·()u ;O~I;ario;durante o tempo de:serviço :prestado ao mesmo 
~etnl't!3gado~~· '''~' J : 

~~'' 'Ar"t.i :3.0 H~voiàm'2.se ·as-' di.sfx>s.icõe"S. em contrario. 
~;"":_',;.:--··; :· .. '..~~ 1 ... "_·<~ __ : ,; 'l~-! \.:,; . '.' •. : -_, ·:-:. . . 

. . . :Sala: ·dacs ··Sessões;d5 de: Agbsto de 1934. "- Vasco de 
<J'.ote.do,;·,...,.;..João V';itd'ca, :---- Waldemar.Reikdal • ..,...., Antonio 
:RQdria'«es •. ~...,.-- Gfbbert G.ábeira .. ,. · .. . · · .... 

Justificação 

.·~;,; ' . T~oju~to e' equanime é o que :se pleiteia nestes ·POUCOS 
-B<rtigos, .:~que ctesnecessario se torna ·uma maior· jústificacão, 
-ademais naN!.er~_.,a que ·:estamos de que, buscando regular 
-~um dispositivo éonstitucional, · ós Srs .· Deputados saberão 
.liar. :o 1\eu apoio fl!naaime· e integral a esta: lei ·que virá pro
porcionar· 'uma relativa es:tabilidade, áqueUes . que honrada 
e .dig11atne11t.e mourejam.no trabal~o quotidiano, para sub
sistenêia .qe sua famiha, quasi sempre numerosa, contribu

. in<:\ o. ainda .. mais,,·· para ·o enriquecimento dos seus patrões 

.e engra~jdecimento mateJ;')al dá Nação. . 
.• · ·. Não, iJbstantê, não é fóra ,de proposito que :aqui repita
jilos ·alg_\lilS. tópicos. do que· a honrada e mui. digna classe 
dos,,bancario.S de Pei11ail1bucó vem dizendo .em :;mccessivos e 
bem 'fm:idamentados memorlaes, dirigidos a todas as classes 
trabalhadoras do Paiz e bem assim ao Ministerio do Tra
balho. 

Dizem aquelles brilhantes companheiros: "Em Outu
bJ;o ·de 1932, o Syndicato .d:Os Bàttcarios 'de· Pernambuco, com 
inestimavel apoio da Associaoão dos Empregados no Com
·m~r:cio .dé :Perna,mbuco, Syndicáta ·.dos Auxiliares do Com
mercio do Recife, Instituto da Ordem dos Contabilistas;. di'
rigiu um Memorial ao Sr. Ministro do Trabalho no sentido 
de ser .abrogado, por obSdleto, b art .. Si,: do Codigo.Commer
cial, decretando-se novas normas para melhor .garantia ao 
empregado, quando dispensado do serviço, sem falta des

,abofladora, .enquadr,~da: l)OS: dispositivos das leis· p,eilaes. 
Em o ,reJeridoJ\iemorial, redigido' ·com a maior elevacão 

.de,-vistru;, :Pelo illustre Cons.uJtor Jurídico, ~Deputado Aga~ 
memnon . -Magalhães, valofl9SQ defens.or, , desde ha mUito$ 
JlÍlnos, ,dos justos interesses dos mie ~tnpregam. sua activi
dade~no c.ornmercio em geral, pleiteavamos uma indemniza
ção éorrespondent~ a .'l;lm mez de. ordenact.o. para caçla anno 
de'· ser'vico, ao ·empregàdo dispensado,. nos .. termos acima re
feridos. · . · · ... · · . ··. ·· • · . · · · . 

,, . MáÚ. grado' Nlssos-'melhores ésforços; o M~fliori~l, de
pôís de ter dado eiltràda. no Ministerio' do Trabalho, ficou 
r:elegado ao esquecimento.~- , · , · · 

.' . .. .M:,ais. adiante a;ffir:mam os nossos com'p.anheiroS:: "Pre .. 
. cisamÓs. C,Ontil:iUl\r )la::catnp.ànba, ·• e para ÍS.SO acr~cfitiiÍnOS 
çontar., 'co!ll .o a:ç,xjpq .. ·e. apoio, :tf~ .. todas ~s associ~cõ'e~ de 
elª'sse e:instentes: ;IíQ ·BrasJ.l. ., . . : ·. 

'·· .. : P_o~, opp.ortún.o: devemos rBgi·s·w-ar nes,tàs linh!Jís â .. ~s.~ 
"trondosa 'vi etária que o Syndicato · dos' Bi:mcario's de· .. fet;. 
nambuco acaba 9~ obter, .U,!,l çlefe~a, d,p$,. i9~r-.esses de úm do$ 
· ~ us as~ociad os • · · · · .. ·' 1. •':-- : ·. · • •, .· .·· . 

''' · o sr ,:l 1Ul}~fe·s· · F~!Jít~; ~uncq~ohàr~&· · do 'rl1e . Natioh~ 
{Jifiy Bailkof NéwY&rlt, de$ta::Ga_prtâ1 (J!l.e~i~e), no qulil 
-e~~r~i~ as· 'f\írl~Q.õ~$', dê_ ~'ttb:gllreilte,_ :fo1,. ct~_t;hltJ,fdo d.os s,~r~ 
:Yl'!}i:ls!.do l:Janco, após qlim~.e annos aê ~(!l'Vl.t;ióS.' .·: ·.,, ' :. 
f'.'~:· !l\t>pellandó .paritJ!o Syriilicatti, .'éi;{e .errf del'es'à tlo EfÊj\1 ·'àt.
·socíado · {lirigin-se 'âo -(My :nàri~ rHéi.téa'ilàó · uaià gratifíca~ 
-cão' aorr.espoMente :a ~tlm ·· fue~~2d'e' oràeriá'd:o 'por álfuci de sérJ. 
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viço, ou seja, a significativa somma de sessenta contos de 
réis, além da indemnização das férias a que tinha .e!le di
reito. A administração do Banco depois de estudar o as
sumpto resolveu annuir á solicitação feita pelo Syndicato 

·.:dos B:anca.rios ·d-e Pernamooco, firmando-se eonsequente~ 
mente, .a jurisprudencia mansa e pacifica da gratificação de 
um mez de ordenado por anno de serviço ao empregado 
dispensado a titulo de economia, ou sem justa causa, devi
damente comprovada. 

Verifica-se desta maneira a necessidade de as agre~ 
.miações de <Classe .existentes em todo pa:iz formarem uma 
.frente urcic.a IW louvavel senticlo de obtermos uma tei or;.. 
dinarja rque dando a devida interpretação ao dispositiv.o 
.eonsti.tuci<@:n:al que determina indemnização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa, assegure ao mesmo o ·paga
mento de um mez de ordenado por anno de serviço." 

Estas, 'Srs. Deputados, são as palavras dos nossos de
nodados ·companheiros de Pernambuco, que melhor syntheti
zarri o objectivo visado na sua campanha bemfazeja, e as 
quaes tornamos nossas no instante que buscamos regular 
ein ~ei aquillo .que a Constituição assegura aos homens do 
t·rabalho. - 'Vasco de Toledo. -João Vitaca. - Walde
mar Reikdal. - Antonio Rodrigues. - Gilbert Gabeira. 

r· 
5 

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

Tem a palavra o Sr. João Villasbôas, primeiro orador 
inscript0 . 

O Sr .. João Villasbôas IJede e obtém permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Joãa Villashôas (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
durante minha ausencia desta Cap'ltal, durante os quinze dias 
(lue· pass·ei no meu Estado, em visita aos amigos e correli
giGnarios paliticos, a imprensa .3arioea e a paulista teceram 
eornmenta:r.ios em torno da minha actividade part1daria. l<'i .. 
zerarn.;.no, .perém - certamente levadas por notiJias tende.n:. 
ciosas aqui espalhadas - estranhando, natural e jnstlimente, 
que eu tivesse mudado a minha orientação, quebrado a linha 
de coherencia política e sacrificado os ideaes q:u9 defendera, 
delfltrG di:\síà Da;sa, quand0 no exer-cicio do mandato de Con~ 
s'titm4nte. ' . . ·.·· : 

Era razoavel, Sr. Presidente; que a imprensa, estudando 
a 'minlm aHit~'éle através das noticias divulgadas, condemn:'l.sse 
.e pro'fHgas.se o meu proce!iimento, porque elle ·eprfsentar.~~ 
o' 'roinpimento de uma directriz poHtlca, .o saci·i.fic'io dv 1ne~ 
passado, deitando por . terra quinze nnnos de independencia é 
eleyacão mpra"l em prdl . dos altos de.st,ino.s da Patri.a .B.ra
si'feira. . . . ' . 

' 'Cioso ·da minha- dignidade politica, devo um.;~. .e4plicaçãQ 
ap,s nobres c.oJJegas da repr.es.entac.ão .f~er.al, á ·impooaiia do 
i)reu ,Paiz, que ,tem sido .sempre .a estimuladora das miaha$ 
~netgia~. ,na .defesa dos meus ideae.s e ,dos interesses -da m,.i,.. 
nha te'i+a. Devo· .uma eocplicacão ã propria :N acão :Bn~i~il'a~ 
E .çi~~de já posso aff.irma.r, &.. Prai!Gdente, que .. :em m0mento 
~~l;llfl .:~P<!i[iq~ei .a ,trajec.toria re.1tttinea .que me ttraoot a0 
mg~eSSftf :.Ilfi; VIda ])1:-lblica, de-sde qu~ · ~ ~~@'J.vj ~na ·pOliÜ~ 
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.dG meu .Paiz ...... trajectoria qae .se mantev-e sem.l)re intangível, 
sempre a mesma, ainda nos aspe.Pos momentos da derrota, 
,.quando tive de curtir a solidão do carcere ou d~ supportar 
as agruras é as privações do éxilio. 

Sr. Presidente, ·embora sejà um combatente enthusiasta 
~ devotado ·pelos ideaes do progra-mma politíco q:1e sempro 
defendi, jamais me esquivei, jamais me recusei a um enten.
dirnento com os adversarios, .desde {[ue tal erwmdimento se 
!iz:esse com honra e dignidade para o meu Partido: desde flUe 
se fizesse sem a mais leve quebra do meu iiealismo e se 
exercitasse dentro do meu proprio campo partídarit•. 

O SR .. GENER<JSo PoNCE - V. E.x. confessa então que 
.teve um .eftteudimento com o interventor de Mf!.UO Grosso. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS- Poi assim, Sr. Presidente, 
que sempre procedi, ainda hoje procedo e amanhã rrocederei. 
p.orque é preciso notar-se que as wtas partiduias, os em
bates políticos no meu Estado nunca se resh·ingem aos limi
tes da palavra, nunca se detêm no terreno d<>u~,!·inario, mas, 
quasi sempre, vão terminar nas cochilas ao choque sangrento 
das revoluções. 

8r. Presidente, o alvorecer dos meus 11 annos, tive-o 
ao troar dos canhões e ao sibilar das balas '.ias fuzilarias; e 
ainda bem . niW completara 23 annos de idade .. i á recebia eu 
o baptismo de fogo n.os primeiros l'I)CGntros das tropas irre
gu1ares. 

Comprehendi, mais tarde, Sr. ·Prrsidente, que dessas lu
Citas cruentas, desses duros entreve!"'lS, os mais pre.judicados, 
os mais infelizes não eram aquelles que tombavam nó campo 
de batalha, mas, principalmente, ., meu Esta..i'l que, ainda 
JlGje, na desordem das suas finan~.as, na desorganização de 
sua administração, se resente do peso ~as indemnizações que 
precisou supportar cómo resultante c;as exaltaçõHs revolutJio
narias. E é por assim pensar que, em Abril de 1933, quando 
partia desta Capital para o meu Estado, afim de presidir 
a Convenção do Partido Constitucionalista, q•1e me honra 
com a sua direcção, para a eswlha ctas seus delegado<> á Con
stituinte brasileira. recebi, com .agredo, a proposta. de nm 
accordo entre o Partido Liberal, chefiado pelo i:lterventor 
mattogrossense, e o Partido Constitucionatista, para que or
ganizassemos uma chapa unica e, s~m lutas, ;em desordens, 
sem perturbações da paz, fossemos, unídos, suffragat· aquel
les .que representassem condignamente aquell<J Estado na 
As.sembléa Con.stítuinte. 

Foi emissario desse entendime!lto o moo nJbre -collega, 
en.tão candidato pelo Partido J ... iberal, S.r. Oeoe-roso Ponce. 

O '8ft. GENERoso Pi'!NCE - V. Ex. pennitte um aparte ? 

O SR. JOÃO VILLASBóAS- Receberei com a maior sa
tisfacção os apartes de V. Ex. 

O SR. GENERoso PoNcE ~ Não fiz a V. Ex •. em nome do 
Partido Liberal, nessa occasião, própo!;ta alguma de accordo. 
Pessoalmente, entendia, então, e Bes!le sentido me dir1gi a 
V. Ex., que deveria mos fazer um pongr.açamelJto geral em 
M'8tto Grosso. Era pont,ô de vista J3eSill'l".tl meu, pelo qual me 
bati e que, do alto da tribuna do Superior Tribunal Eleitoral, 
eoofessei gostosamêflte. · 

O SR. JOÃO vu:,.LASMAS - Não rNdia ser um :act.o 
pessoal, porque V~ Ex., po.r .si só, til~ ititlh~, 1\utprjda.de p~ra 
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fazer üin acéordo poli ti co. V. Ex., quando à min1 ~e dirigiu, 
o fez em nome do capitão Filinto Muller. · 

O SR. GENERoso PoNcE - Agradeço a in·ielicad'éZa ·'de 
V. Ex. não me reconhecendo . autocidade. · · · · ' 
' ..... - . '.- ' - .. ' 

. . O Sfk AcURCIO ToRims - V .. Ex. só tínha autOriCI~d~ 
para tanto, porque falaya em nome do. P;artido Lil.)flral. · 

O SR. GENERoso PoNCE - Como mattogi'ossense e cotrio 
·político, tinha autoridade· para pratiC.ár gesto politico de;;;sà 
ordem. · ~ 

O SR.· JOÃO viÍ.LASBóAS - ;v •. Ex. cliio era poliÜéÓ; 
!hgressou, tiessa occasião, na · pol.itiea como caudída+,ó do 
Partido Liberal. Veiu, entãO, a mim, em nome do capitã€> 
Felinto Muller, que era delegado daqnelle Partido aqui no Rio 
de Janeiro. 

0 SR.· GENERoso PoNCE -- O S:.-. Felínto Mntler não ;;é 
arrepende tambem dessa attitnde de confraternização na tm"' 
líUca de bossa terra. · 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Perfeitamente. Estou ape~ 
nas. narrando o que occorreu. · 

O SR. GENEROSo PoNcE .- Eu não t:rn delegado do Par.,_ 
tido; não lhe fiz proposta alguma em nome dellP. 

d SR. JOÃO VILLASBóAS _:_ V. Ex. m.:; nrocurou em 
nome do Sr. Filinto Muller, que falava pelo Part111.o. · · ! 

O Sa. GENERoso PoNCE -~V. Ex. acaba cfe dizer que f'.u 
não era político militante. O facto em si não •.Nn maior :m.,. 
portancia; apenas o rectifico a bem da verdade. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - V. Ex. mtl disse 8nfã!J 
qu,e não pertencia ao Partido Lí.beraL . . · 
· · O Slt. GENEROso PoNCE- Disse oue não havh feito e:;;sà 

proposta officialmente, em nome do Par~.ido :::..iberal. · E~ 
r.oisa:diversa. · ,: 

' O SR. JOÃO VILLASBóAS - . . . e que nem mesn1b co:.: 
nhecia o programma daqÚclle Partido. · · · ' · 

O SR. GENERoso PoNcE - Eu havia,. realmente, .chegado 
çle uma viagem ao . estrangeiro e, portanto, não coni.tecia o 
prog.riJ.mma do Partido. 

O SR. JOÃO'VILLASBóAS- V. Ex. me h!ou em nome 
do capitão. Filinto Muller. Depois, partiu . daqui púa :5ão 
Pàl.llo .. e,·. na: volta,. ai~nda mfl procuroq. para aHirínar <iu.~. o 
capitão Filinto · 1\fuller palestrara com o então Chefe 'do Go.! 
vern0 Proyis0rio sobr~ ess~ ·entendimento, achando este que 
podia ser feito. . . , . . . 
· ·o síi. akNEnb's~ PoNcE· _:_.Mas, ilifelizmente, ··~sse ·e1;ten; 

dimento não se realizou. Isso é h'istoria antiga, de h a dl'is 
aririós. Vamos á moderna .. --~ ·· . ;, : " .. · '· ' · ., . 

. ,, o" SR .. JQÃO. VILL,ASBóá.S. ~,::r~t aqc1.H~do, . eu .o· accêi te i 
E'll'). 'pJ,'ÍÍlCÍpÍOI' ,SUbOrdinandO sempre: a. s'L'a a!li;PitaÇãO ·OU re(lUSa 
á. de-Cisão cto: meu, Partido; :e, pa.J;tindo da..:} ui, . levei-o. aos 
miius. correligioPJliiOi:i, np. de,sejq )e que as eléit;ões para . ai 
Constituinte Feâeral se férissérri num ~tmblerite de, llaZ e rj~ 
or9et?. O e~tendimen.to,. entr.~tan.to,, :ti&o se f~z •. "1Ü,Q,)'9Fque 
dd tnm}ta. p-arte falhas~._po-r: qualquer fór.m{l, o rumpqmentfl 
daquiHõ<a .que: ·me. obr1g~rà,, e'Jqu:C''érh -sfuiplesmeúte 'coo\!ultlírl 
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os directorios municipaes do meu Partido, po-:-que nnnca me 
arroguei o direito de, por elle, resol.ver o que quer que fosse. 

O SR. GENERoso PoNCE - Como de nossa parte não fa
lhou absolutamente por minha culpa. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS _:_ Da parte, no em tanto, dos 
proponentes, falhou. F~ falhou porque, Sr. Presidente, o 
Partido Liberal, ou seus dirigentes, preferiram a usurpação 
dos quatro Jogares, concertando com o Chefe do Governo na
quelle momento a cassação dos direitos políticos dos candi
datos das "Correntes Constitucionalistas". 

O SR. GENERoso PoNcE--Se V. Ex. quer fazer- a exposição 
leal desses factos do passado, que diás não vêm ao caso, 
deverá dizer que, quando cheguei a Cuyabá, o seu Partido já 
havia feito o registo dos proprios candidatos, não havendo, 
portanto, mais logar para qualqu9r a(,cordo. Esta é a ver
dade. 

O SR .. TO.W VILLASBóAS - rJuando V. Ex. se desti
nou daqui a Cuyabá levava as instrurc;êiet' pa:·a qne o Interven
tor rlo Estado se dirigisse ... 

O SR. GrrNEnoso PoNCE- V. Ex. vae !nmt·J longe, para 
justificar sua actuação politica :tctual. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - . . . ao Sr. Ministro da 
Justiça, pedindo a cassação dos .. dir;ütos poli'.:eos dos candi
datos da opposição. O Interventor de l\Ia~to Grosso, por in
sinuação do capitão F'ilinto Muller, Chefe de Policia no Dis-' 
tricto Federal, solicitava, então, 110 Sr. Ministro da Justiça 
a exclusão dos candidatos das correntes constitucionalistas. 

0 SR. GENEROSO PONCE - V .. Ex. falta á Verdade dos 
factos, embora esses factos nada tenham a ver com a sua 
attitude presente. Todo o Brasil sabe que a cassação dos 
direitos políticos foi pedida pelo Interventor Leonidas de 
Mattos, em telegramma que dirigiu ao Ministro Antunes 
Maciel. Toda· a imprensa o publicou. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Foi pedida pelo Inter
ventor de Matto Grosso ao Sr. Ministro da Justiça. 

O SR. GENERoso PoNCE - Pelo mesmo. Interventor, é 
bom que se esclareça. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - O Sr. Ministro da Justiça, 
em entrevista que, logo em seguida, concedeu á imprensa 
àesta capital, declarou que não cassou os direitos políticos 
dos candidatos das "Correntes Cónstitucionalistas de Matto 
Grosso", apenas diante do pedido do Interventor naquelle 
Estado, e só o fez depois que o Capitão F'ilinto Muller, na 
sua qualidade de mattogrossense e chefe de Policia do 
Governo Provisorio nesta capital, affirmou serem verda
deiras as razões que para isso dava o Interventor. 

Elle precisou, portanto, para semelhante acto. do en
dosso da palavra do Chefe de Policia do Governo Provisorio, 
Sr. Capitão Fi !in to Muller. 

O SR. GENERoso PoNCE - Não faça exploração politica 
em torno do nome do Capitão Filirito Muller. O Sr. Capitão 
Filinto Muller foi apenas consultado pelo Ministro da· Justiça. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS -V. Ex. nega que o Capitão 
Filinto Muller avalisasse o pedido de cassação dos direitos 
políticos daquelles candidatos? 
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O SR. GENERoso PoNCE- O Ministro Antunes Maciel in
terrogou-o a respeito da actuação dos candidatos no movi
mento revolucionaria. Ao Sr. Capitão Filinto Muller ape
nas coube informar no senlido de que os candidatos em 
questão se haviam envolvido nos acontecimentos revolucio
narias. Admira que V. Ex., que deseja a pacificação, ve
nha buscar cousas do passado para justificar, não sei como, 
sua attitude de agora. 

O SR. JOÃO VILLASBóAs - Como V. Ex. explica o 
desinteresse do Sr. Capitão Filinto Muller nessa cassação 
de direitos, se, antes mesmo do officio do Sr. Ministro da 
Justiça cheg·ar ao Superior Tribunal Eleitoral, já em te
legramma official e circular, passados a todos os· municípios 
daquelle Estado, elle communicava haver se consummado 
aquelle inorrünavel attentado juridico? 

O SR. GENERoso PoNcE- Quem está negando esse facto? 
Não é V. Ex. agora que pretende endeusar o Interventor? 

o. 0 SR. JOÃO VILLASBóAS - Não quero e não posso 
endeusar Interventores, Nunca os endeusei, nem endeusarei 
jámais qualquei' autoridade que tenha combatido, porque a 
minha orientaç.ão foi e será sempre uniformr na vida pu
blica. Estou no meu posto; sou o mesmo opposicionista de 
hontem. 

O SR. GE:"<ERoso PoNdE - V. Ex. hão póde negar, ab
solutamente, que procurou agora um entendimento com o 
actual Interventor, Sr. Leonidas de Mattos. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Jámais procurei entendi
mento com quem quer que seja, com V. Ex. ou com o 
Interventor o em Matto Grosso. Como já disse no inicio do 
meu discurso, nunca me recuso a ouvir os meus adversa
riOs, quando lhes reconheço autoridade e sinceridade de at
titudes. 

0 SR. GENEROSO PONCE - V. Ex. até convocou O seu 
partido para isso . 

• o O SR. J0.\.0 VILLASBóAS - Attingido, porém, aquelle 
objectivo e cancellados os direitos políticos dos seus candi
datos, a opposição mattogrossense ficaria sem uma voz neste 
recinto, se não tivesse o amparo da palâvra do meu nobre 
collega e destemido Deputado pelo Districto Federal, Se
nhor Mozart Léigo, que, perante o Superior Tribunal Elei
toral, defendeu os nossos legitimas direitos, mostrando a ef
ficiencia eleitoral das "correntes constituicionalistas" para 
Blegerem um Deputado. 

O SR. GENEROSo PoNCE - Pois bem: todos esses, cujos 
direitos foram cassados, estão contra V. Ex. na sua attitude 
de approximação com o mesmo Interventor de Matto Grosso. 
V. Ex. é o unico que quer essa approximação. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - E a justiça se fez. Se
nhor Pre;;;idente, anmillanclo-se as eleições de Matto Grosso 
B dando opportunidade a que a opposição fosse ás urnas no
Yamente e novamente demonstrasse a sua força eleitoral, 
mandando seus representantes á Assembléa Nacional Con
stituinte. 

Ora, Sr. Presidente, posteriormente a isso, repetidas 
vezes o nobre co !lega, Sr. Generoso Ponce, me procurou 
para propôr um entendimento entre as duas hostes politicas, 
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"ilO sentido de elevar. á presidencia um candidato que fosse 
:rrepresentante das aspiraç.ões .communs. 

O Sn. GENEno.s.o PoNcE _..: Não é exacto que eu tivesse 
;procurado V. Ex. para esse fim. Palestrando· amigavelmente 
-~om V. Ex., poderia ter manifestado desejos de pacificação 
.,entre os politi.c.os do meu Estado. 

O SR. JOAO VILLASBóAS- V. Ex. por varias veze3, 
neste recinto .e .na sala do café, chamou-me para conversar 
.a respeito. E o Chefe. de Policia, Capitão Filinto Muller, 
· oerta vez conv.ocou-me para uma reunião na Chefatura de 
Policia, juntamente com o chefe do ''Partido Progressista", 

. .o digno .medico de Campo-Grande, Dr. Vespasiano Barbosa 
Martins, meu alliad.o político. 

O SR. GENERoso PoNCE - Nego absolutamente que o 
·:Sr. Chefe de P.olicia tenha convocado V. Ex. para qualquer• 
"conferencia . 

.O :SR. JOÃO VILLASBóAS - V. Ex. não póde negar, 
· porc?J}tl'e não compareceu a ella e em nada foi ouvido nessa 
.• occasi1ho .. 

O SR. GENERoso PoNCE - Nego, porque conheço os fa
-c.tos. O BT. Deputado Francisco Villanova, que lastimo não 
.estar pr.esente, mas poderá confirmar por telegramma, pro

. .curaôo pelo D!r. Joãoo Leite, teve uma conferencia cam o 

. .t:hefe d.e Policia, da qual V. Ex. participou, assim como o 
:Dr. Vespasia.no Martins. 

O BR. JOÃO VILLA.SBóAB - Não é verdade. 
O SR. GENERO:So P(lN.CE- Não faça V. Ex. confusionismo 

:,político, .rwrque ,esses seus amigos não querem entendimen
~ltos com .o LCJ.terw.entor de Matto Grosso. 

O Sa. AcuRclo TORRES - Nem o orador o quer. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - No momento em que o 
Dr. João Leite de Barros, meu correligionario de Corumbá, 
no meu escriptorio, me DCmvidár.a em nome do capitão Fe
Jinto Muller a ir até a ·!flhefatura de Policia, em companhia do 
meu amig.o .e companheiro politico, Dr. Vespasiano Barbnsa 
Martins, eu, receioso ·das .explorações que poderiam surgir, 

, .oomo agora. Billl .torno d0 f.aeto, desde logo frizei que iria 
a es.s.a c.onfer.encia, mas fwando perfeitamente esclarecido que 

.attendia a convite do Chefe de Policia, a quem eu não soli
, •Citara tal c.onf.er:encia. 

Antes de lá ir tive a p:reoccupação de fazer essa decla
J'ação, ao Dr .. João Leite de Barros, no que fui acompanha
,:do lambem pelo Dr .. Vespa-si:ano Martins. 

() SB. . .GENEROSO P,ONCE - 0 facto, porém, é que penSJ:t.
·wamos r,epr.esentas.s.e V. Ex. o partido Constitucionalista dl' 
.Matto Grosso. 

O SJL JOÃO VILLASBOAS - E .quem o representa agora 
.,e V. Ex.-? I 

O SR. GENEIW:So PGNC~ - Não, mas os seus correligio
d1arios não eslão de aooôrdo oorn .a orientação de V. Ex. 

O SR. JOÃO VI'LLASBOAS - Nunca pretendi impôr o 
meu pensamento aos meus correiigionarios. Ao contrario. 
::Sempre os ouvi e lhes segui as de~isões eollectivas. Este era 
..o meu esilldo de espirito .quando •. em fins de. maio, ou prin-
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Cipios de Junho deste anno, retribuindo-me a visita que lhe· 
fizera, o desembargador Laurentino Chaves, meu amigo par
ticular e que exerce as funccões de Secretario Geral da ln
terventoria mattogrossense ... 

O SR. GENEROSo PONCE - Estamos agora comecand0 ac 
historia moderna ... 

O SR. JOÃO VILLASBOAS - . . . depois de me fazer
um relato geral das financas e da administração de Matto
Grosso. perguntou se possível seria um entendimento entre· 
os opposicionistas e o Partido Liberal chefiado pelo senho::-· 
Interventor Federal, no sentido de se organizar uma chapa 
unica para a Assembléa Constituinte Estadual, afim de que ... 

O SR. GENEROSo PoNcE - Estamos comecando a conte-
cer a historia _ 

O SR. JOÃO VILLASBôAS - ... escolhidos com crite
rio os Deputados a essa Constituinte, pudesse ella, em amlJJ
ente de paz e de ordem, de calma e tranquillidade, elaborar-
uma Constituicão á altura dos interesses e das necessidade~ 
do povo mattogrossense. 

Declarei-lhe franca e positivamente ... 
O SR. GENEROSo l"ONCE - Já agora, depois de certo:-,· 

lamentaveis desentendimentos entre os amigos de S. Ex., o· 
Interventor Federal, é que o desembargador Laurentino Cha
ves, Secretario Geral da Interventoria de Matto Grosso, e~tá> 
em confabulacões continuas com V. Ex., no seu escriptorio; 

O SR. JOÃO VILLASBôAS - Parece que o desembar
gador Laurentino Chaves, como secretario e membro do pêlr
tido Liberal, a que pertence, ou a que pertencia V. Ex .. 
póde '~star em entendimentos commigo, falando em nome do· 
Interventor, Chefe supremo daquella agremiacão política.-

0- SR. GEN;EROSo PoNcE - ]'; bom que fique registada< 
essa declaração: V. Ex., já então, tinha entendimento com 
o Interventor Federal, através do Secretario Geral do Estado. 

O SR. JOÃO VILLASBôAS - Estive em entendimentos, 
mesmo com V. Ex. que não tinha autoridade politica . 

. O SR. GENERoso PoNcE - V. Ex. começou negando 
qualquer entendimento eom o Interventor e agora o e;ta
confirmando. 

O S. JOÃO VILLASBôAS - Nunca o neguei, e Vossa• 
Ex. v.ae vêr isso no decorrer de minha exposicão. 

Sr. Presidente, declarei desde logo que não poderia ac
ceitar, nem repellir. qualquer proposta que nesse sentido me 
fosse feita,_ porque eu não tinha autoridade para deliberctl'' 
_em nome do meu partido. Receberia, entretanto, quaesquer 
própostas e as levaria aos orgãos directores do meu Partido: 
o qual, numa grande convenção política, poderia deliberar 
franca, leal e sinceramente, sobre uma proposta honesta, e·
digna ·para aquella agremiação. 

Desde logo, porém, accentuei a S. Ex. que eu só aeca~
taria a incumbencia de ser o intermediaria de qualquer prc~
po-sta de entendimento politico entre os dois partidos ... 

O SR. GENEROSo PONCE - Proposta do Interventor. 

O SR. JOÃO VILLASBôAS - . . . se, de inicio ficas~'~ 
determinado clara e expressamente, primeiro, que o meu< 
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-partido não se fundiria com o Partido Liberal, e que o accór
do se faria simplesmente para a formação da Assembléa Le
~islativa, continuando cada um delles no seu posto, dentro de 
seu programma e das suas attitudes; segundo, que eu, na 
minha condição de representante desse partido, continuaria 
-dentro desta Assembléa com a mesma orientação, altiva, que 
€empre tive, combatendo o governo da Republica; em ter
-ceiro Ioga r, o Sr. Interventor ... 

O SR. GENERoso PoNcE - Não posso comprehender en
-tendimentos, com o Interventor, de pessóas que combatem o 
,governo da Republica I 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Já disse a V. Ex. que 
.esse entendimento era exclusivamente para formação da As
-sembléa Constituinte, afim de que se pudesse elaborar a 
constituição num ambiente de p.az e de ordem. E, terceiro, 
Sr. Presidente, que o Sr. Interventor em Matto Grosso não 
€e candidataria á presideneia do meu Estado. 

Recebi, dias após, a declaracão formal, por parte do 
-Br. Secretario Geral do Estado, que o Sr. Leonidas Mattos 
não era e nem seria candidato ao governo de Matto Grosso, 
-como tambem não teria outro qualquer candidato a essa 9lta 
investidura, pois que este deveria ser livremente escolhido 
-pela Assembléa com a co !laboração dos respectivos Partidos. 

As bases desse accórdo, que não foi ultimado, que ainda 
.depende da homologação do meu partido ... 

O SR. GENERoso PoNCE - V. Ex. teve tantos entendi
mentos com o Interventor no Estado que já é o seu porta
·voz nesta Casa. 

O SR. JOÃO VILLASBõAS - Não sou. O porta-voz do 
Interventor, que nest'hora deveria ser V. Ex., só entrou 
;para esta Casa pelo braço do Sr. Leonidas Mattos. 

O SR. GENERoso PoNCE - Não apoiado. Fui eleito pelo 
·meu partido. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Mas, V. Ex. nem per
:tencia ao Partido Liberal que o elegeu e do qual é chefe su
premo o Sr. Leonidas de Mattos I 

O SR. GENERoso PoNCE - O partido não é a pessôa do 
·Interventor. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Sr. Presidente, as bases 
desse entendimento visavam a votação conjuncta de dois 
partidos numa chapa unica para formação da Assembléa 

··Constituinte de Matto Grosso. 
O SR. GENERoso PoNCE - O facto é que o partido de 

W. Ex. repelliu esse accordo. 
O SR. JOÃO VILLASBóAS - O meu partido continua

ria no seu posto, como continua ainda hoje, de opposição 
• franca ao governo da Republica. E eu continuaria nesta 
, Casa, mantendo a mesma attitude com que me conduzi du-
rante a elaboração constitucional. 

O SR. GENERoso PoNcE - Conclusão: V. Ex. é pela paci
: ficação com o Interventor, mas 'continua em attitude de 
,combate ao governo da Republica. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - O Sr. Interventor de 
~Matto Grosso não seria nem teria candidatos á presidench 
t:lo Estado .• 
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O Sn. GENERoso Po:"<CE - Folgo muito com essa decla~
ração. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Essas declarações V. Ex. 
não está ouvindo de mim pela primeira vez. 

Ainda ::. f5 de Junho passado, quando se c:ommemoravat 
o segundo anniversario da posse do Sr. Leonidas Mattos na 
Interventoria de Matto Grosso, num discurso laudatorio que 
aos chefes de governo costumam fazer os funccianarios de
missíveis ad nutum, o então Chefe de Policia do Estado, ir-
mão do Chefe de Policia da Capital Federal, e o Prefeito da, 
Capital do Estado ... 

O SR. GENERoso PoNcE - V. Ex. então affirma qur
só fazem discursós laudatorios ao Interventor actua: fun
ccionarios demissíveis ad nutum ? ... E' preciso que se re
gíste essa declaração. 

O SR. ,TOÃO VILLASBóAS - ... cunhado dO' Chefe de· 
Policia e sobrinho de V. Ex .... 

O SR. GENERoso PoNCE - Grandes personarídades do• 
nosso partido e homens de reaes serviços ao Estado de Matto 
Grosso. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS- ... em discurso ao Sr. Leo'-
nidas Mattos·, insinuavam que acceitasse a sua indicação á, 
presiclencia do Estado. E S. Ex. lhes respondeu que não· 
era. não seria e nem teria candidatos á presidencía do Es"
tado. 
· Ainda a 16 de Julho proximo, quando se festejava, na;.: 
capital de Matto Grosso, a promulgaçáo da ConstitUição Fe
deral, o discurso de um do:o, manifestantes terminou por um' 
"viva ao futuro Presidente do Estado de Matto Grosso~ . di-
rigido ao Interventor Federal, ... 

O SR. GENERoso PoNCE - Quem deu esse viva? 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Um dos manifestantes.

... e S. Ex., teve mais uma vez, opportunidade de se-· 
manifestar. em publico contrario á indicação do seu nome· 
para a presidencia do Estado. 

O SR. GENERoso PoNCE - A C amara aprecia a meta-
morphose do opposicionista. . . V. Ex. está leaderando a" 
hastes do Interventor. 

O SR. JOÃO VlLLASBóAS - Não houve, abso-luta
mente, metamorphose. Não leadero causa alguma. Es- · 
tou no meu posto. Sou leader de mim mesmo e falo em 
nome daquelles que me elegeram com a mesma dignidade· 
e responsabilidade que tenho assumido perante o Paiz. 

Diante, Sr. Presidente, de declarações tão positivas· e 
ele protestos tão categoricos de S. Ex., eu,. que tudo trato 
com a mais· absoluta lealdade e confiança, não podería pôr· 
em duvida a: sinceridade da. palavra do Interventor em Matto 
Grosso, e do seu digno Secretario Geral. 

O SR. GENERoso PoNCE - Com essa intimidade ... 

O SR. J0.3..0 VlLLASBóAS - Indo ao meu Estado, se
nhor Presidente, e communicando aos Dii·ectorios locaes do· 
meu Partido aquella proposta que me fóra feita, eu proce
di com clareza e lealdade, pedindo que cada Directorio se· 
manifestasse com a mais absoluta fr:anqueza .. 

O SR. GENER-oso PoNCE - O illustre collega, eleito coma· 



-407-

foi pelos dois Partidos, devia ouvir os seus amigos, antes 
desse entendimento. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - V. Ex. não tem razão 
com o seu aparte, porque fui apenas o portador da proposta, 
tendo-a apresentado ao Dr. Vespasiano Barbosa Martins, 
que é o chefe do Partido Progressista, e aos directorios lo
caes do Partido Constitucionalista. 

O SR. GENERoso PoNCE - Concordou elle com V. Ex.? 
O SR. JOÃO VILLASBóAS - Não houve ainda solução 

á consulta. Estamos ouvindo os Direclorios locaes. 
O SR. GENERoso PoNCE - V. Ex. deveria ouvir primei

ro a Commissão Executiva do seu Partido. 
O SR. JOÃO VILLASBóAS - O nobre co !lega desconhe

ce a organização do meu Partido. Nelle não existe Commis
são Executiva. 

Mas, Sr. Presidente, a essa consulta dirigida aos Dire
ctorios do Partido a que pertenço, tenho recebido opiniões, 
umas favoraveis, outras contrarias, mas o maior numero 
dellas com delegações expressas a mim, numa demon
stração positiva de confiança á minha lealdade pohtica, para 
que eu delibere como entenda no interesse da aggremH.tção 
a que tenho a honra de pertencer. 

Dadas, porém, a grande extensão territoriai do meu Es.,. 
tado, as difficuldades de communicação e, principalmente, 
a impossibilidade de se fazer uma exposição cabal da situa
ção politica do Estado e do Paiz a cada um desses Directo

·rios, o trabalho de coordenação se faz moroso e sómente den
tro de mais algum tempo poderá ter o caso solução defini
tiva, pois que é meu desejo que a sua decisão se faça num 
movimento unanime do Partido sem defecções nem con
strangimentos. 

O SR. GENEROSO PoNCE - Mas V. Ex esteve lá agora 
e poderia, mais facilmente, conhecer a manifestação dos Dl
rectorios. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Não, porque me faltam 
ainda respostas de varios municípios como Sant'Anna do 
Paranahyba, Santa Rita e Registro do Araguaya, c.e Gua
jará-Mirim e Santo Antonio do Madeira e outros onde as 
communicações são difficeis. 

O SR. GENERoso PoNCE- Insisto em perguntar a Vossa 
Ex. qual foi a decisão proferid~t p(lla Commissão Executiva 
do seu partido ? 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - O nobre Deputado des
conhece, evidentemente, a organização do meu Partid.o; De
cisões dessa natureza são tomadas pela convenção oo Parti
do, em que se fazem representar todos os municípios. 

0 SR. GENEROSO PONCE -,- 0 fi Obre co !lega, entretanto, 
convocou uma reunião dos seus correligionarios, em Cuya
bá, e elles divergiram da orientação de V. Ex. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS _L V. Ex. está enganado. 
O SR. GENERoso PoNCE - Foi o que os jornaes publi

caram. 
O SR. JOÃO VILLASBóAS - Os jornaes desta Capital 

publicaram naturalmente telegrammas tendenciosos proce
dentes do Estado. 
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O facto é que só poderei dar conhecimento publico da 
minha attitude, depois de haver terminado a coordenação 
do pensamento dos Directorios municipaes do meu Partido. 
Só então poderei noticiar a solução definitiva ao caso. 

Toda essa grita, porém. Sr. Presidente, que se levanta, 
visa estabelecer dissídio dentro do meu Partido, e tem o 
intuito de collocar-me mal ante a opinião publica, deixan
do-me em posição desairosa perante a imprensa, que, na 
minha ausencia, sem explicação ampla e sincera da minha 
attitude, teceu commentarios desfavoraveis á minha actua
ção, julgando que eu fosse daquelles que t?·ocam de jaqueta, 
que sacrificam seus ideaes, seus principias por uma cadeira 
na representação. federal. Por duas vezes eleito no regime 
deposto ... 

O Sa. GENERoso Po:.'<aE - Foi V. Ex. que trouxe ao 
conhecimento d.'l Casa essas combinações em torno de ca
deiras da representação estadoal, conforme acaba de de
clarar. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - . . . assisti sereno ao sa
.crificio da minha eleição, nas degollas que se faziam, sys
tematicamente, dos eleitos da opposição; muitas vezes jo
guei minha vida, ingressando nos movimentos revoluciona
rios: Em 22, quando estourava em Copacabana, o primeiro 
obuz, tambem em Matto Grosso a guarnição federal chefiada 
pelo bravo general Clodoaldo Fonseca se punha em marcha 
para as barrancas do Paraná, rumo a São Paulo, na arran
cada revolucionaria preparada pelo inesquecível general Joa
·quim Ignacio com o concurso da minha co !laboração. Em 
·1924, quando defendia, pela segunda vez, nesta Casa, o meu 
direito a uma cadeira da representação federal, e pela se
gunda vez, a maioria, obediente á vontade do Chefe do Go
verno, sacrificava minha eleição, recebi, por intermedeio . do 
actual Chefe de Policia do Districto Federal, capitão. Fi
linto Muller, um convite para ir a São Paulo entender~me 
com aquelles que preparavam o movimento militar, afim 
de, com a orientação que por elles me fosse dada, fazer o 
movimento revolucionaria de Mat.to Grosso. 

O SR. MozART LAGO- V. Ex. dá licença para um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Com muito prazer rece
bo os apartes de V. Ex. 

O SR. MozART LAGO - Quero dar testemunho, como Se
cretario que foi do então Ministro da Justiça, de que S.- Ex. 
teve muito trabalho para impedir que o General Nepomu
eena Costa lhe cortasse a cabeça. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Agradeço o aparte do no
bre Deputado, que vem me avivar a recordação de uma 
passagem de minha vida política. 

O SR. AcuRcro TORRES .;_ Do passacb de V. Ex. nin
guem póde duvidar. As suas attitudes são sempre francas, 
sinceras, leaes, desassombradas. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Muito me sensibilisam as 
.demonstrações de confiança dos meus collegas. 

0 SR. ACURCIO TORRES - V. Ex. não seria capaz de 
tomar attitnde diversa da que assumiu, sem avisar os seus 
companheiros. Não avisou, justamente, por não ter tomado 
tal attitude. 
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. O SR. JOÃO VILLASBóAS - Mais ainda: Sr. Presi
C.ente; partindo da Capital do Estado, em demanda de São 
Paulo, para . ingressar nas hostes que ali deviam iniciar a 
.revolução de 24, fui detido em Corumbá e, conforme lem
bra o nobre Deputado, Sr. Mozart Lago, recebi, naquella lo
calidade, um telegramma do general Nepomuceno Costa, 
commandante da Região Militar de Matto Grosso, declaran
do que a minha cabeça responderia pela tranquilidade do 
Estado! Acossado pelas forças governistas, com ordens termi
nantes de me prenderem para ser recolhido ás marmorras 
do Forte de Coimbra, tive necessidade de fugir de Corumbá 
e ganhar as fronteiras bolivianas. onde permaneci óurante 
quasi um anno, e soffrendo todas as privações - privações 
que bem conhecem aquelles que já estiveram no exilio. 
. Em 1932, Sr. Presidente, quando estourou a revolução 
paulista ... 

O SR. GENEROSO PoNCE - Ha um grande salto de 1924 
para i932 1 
· O SR. JOÃO VILLASBóAS - Queria V. Ex. que eu 
historiasse minha vida politica, desde então, fatigando a Ca
mara? 

Em 1932, quando irrompeu a revolução paulista, aca
mado, impossibilitado de viajar ... 

0 SR. GENEROSO PONCE - V. Ex. foi revolucionaria, 
até o momento de vir como Deputado governista. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Jamais quebrei minha 
linha de conducta. Não fiz alliança com governos, para vir 
como Deputado á Camara. Galguei essas posições com o 
trabalho e o prestigio do meu Partido. E se fui Deputado 
Federal na chapa governista foi porque o Presidente do 
meu Estado, em 1926, o honrado Dr. Mario Corrêa da Costa, 
que fõra eleito com o concurso do meu Partido, formou 
naquele momento o Partido Democratico Mattogrossense, 
com a colligação de todos os elementos políticos de Matto 
Grosso. Entrei com os meus amigos para essa organização. 
com honra e dignidade em situação de absoluta igualdade, 
tendo o meu Partido o mesmo numero de representantes 
([Ue o partido governista na Commissão Directora. 

O SR. AcuRCIO ToRRES - E aqui, em 30, soube cair. 
{) SR. JOÃO VILLASBóAS - Não mudei a minha opi

nião; mas, como dizia, Sr. Presidente, ém 32, logo que con
vaJesei e pude deixar a, capital, dominada pelas f•>rças do 
governo, vim, sósinho, através 13 dias de viagem, ora de 
automovel, ora de lancha, e, ultimamente, em canoa, para 
alcançar as trincheira·s onde combatiam meus companheiros. 
Infelizmente, quasi transposta a linha em que dominavam 
()S adversarios, fui preso por forças governistas e recolhido 
ao quartel do 17° de Caçadores, onde fiquei até muito de
pois de terminada a Revolução. 

·Quem assim procedeu sempre, quem teve sempre essas 
attitudes, não iria, jamais, sacrificar o passado, yosse qua} 
fosse o premio que se lhe desse, ~rocurando. amnhar-se a 
sombra daquelles que hoje têm nas mãos o poderio e a do
minação ·da Republica. 
· · O que faz entretanto Sr. Presidente, levantar contra 

mim essa ato~rda que pr~curam crear ambiente cont::-ario 
á minha actuação politica., sempre rectilinea, é o ter me 
linanifestado, desde logo, contrario á candidatura do Chefe 
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de Policia do Sr. Getulio Vargas, no Districto Federal, se-
nhor capitão Felinto Muller, que, sem elementos políticos 
em meu Estado, sem o apoio da vontade popular para se
eleger, pretende galgar a presidencia de Matto Grosso, so- · 
mente com o apoio que, alardea, para isso lhe dá o Sr. Pre
sidente da Republica. 

O SR. GENERoso PoNCE - Não apoiado. O Estado de 
Matto Grosso assiste a um movimento empolgante em torno· 
do nome illustre do capitão F e !in to Muller. 

O SR. J0 ... \.0 VILLASBóAS - Como está enganado 
V. Ex.! Indo o emissario do Sr. capitão Felinto Muller a· 
Matto Grosso, teve de recuar do proposito da sua candida
tura, passando a lançar a idéa da formação de um Partido 
Evolucionista, para adhesão ao qual tem procurado os ho
mens de representaç.ão no norte de Matto Grosso, com as de
claracões positivas de que o capitão Felinto Muller não será. 
candidato á Presidencia do Estado. 

O SR. GENERoso PoNCE - V.· Ex., que se mostrou par
tidario do congracamento, é contra a fundacão de um Par-
tido em que entram todos os elementos ponderaveis da opi
nião matto-grossense! 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Quaes os elementos pon-
deraveis que vão para esse Partido? 

Existem em Matto Grosso apenas tres Partidos: de um 
lado, os das "Corr-entes Constitucionalistas", que aqui re
presento e são formadas pelo Partido Constitucionalista. e· 
pelo Partido Progressista, e, de outro, o Partido Liberal. 

Quaes as forcas que o Partido Evolucionista pode re-· 
presentar? Se as "Correntes Constitucionalistas" se mantêm 
integras e bem assim o Partido Liberal. A propaganda que· 
faz no Estado de Matto Grosso por meio de telegrammas e 
cartas do nobre collega é no sentido de que o Sr. Chefa de
Policia do Districto Federal conta, para 1r á. Presidencia do 
Estado de Matto Grosso, com o apoio incondicional do Sr. Ge· 
tulio Vargas. 

O SR. GENEROSo PoNCE ~-V. Ex. não queira deturpar 
os factos. A candidatura do Sr. capitão Filint.o Muller foi· 
lancada até por jornaes da corrente constitucionalista, a;;sim 
como por jornaes do Partido Liberal, por orgãos das clas~cs, 
conservadoras, proletarias, e pelo Partido da Mocidade. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - O uni co jornal que inicio'.l 
a candidatura do Sr. capitãc Filinto Muller foi o "Jornal' 
do Commercio", por motivos de gratidão do .seu dir:Jdor
proprietario para com aquelle militar. 

0 SR. GENEROSO PONCE .- Não pretenda V. Ex., com 3' 
sua grande pratica de politiquice, obumbrar o bellissimo '!· 
tmpolgante movimento de .Jpinião do meu Estado. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Bellissimo movimer,to, 
feito por esse jornal e pelos telegramruas Ilíl imprensa de~ta·· 
capital. 

O Sa. GENERoso PoNCE - Movimento emprehen,nido 
pelo Partido da Mocidade, pelas classes conservadoras, Dela 
"Jornal do Commercio" e outros orgãos de imprensa e ser1.. 
apoiado pela maioria do Partido Liberal Mattogrossense. 

O SR. JOÃO VILLASBôAS - Sr. Presidente, ~o.<tra·. 
essa candidatura ... 
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O SR. GENERoso PoNCE - O proprio partido de V. Ex·. 
não concordou com a sua adhesão ao interventor, coma 
V. Ex. queria. Esta é a verdade .. 

O SR. Jo.:w VILLASBóAS- ... que se quer impôr sim
plesmente ~Jorque surge como· a projecção do prestigio do 
Chefe de Policia do Districto Federal, ref!ectindo nos ser
tões mattogrossenses, e que visa galgar a presidencia do Es- · 
tado pela mão 9o Sr. Presidente da Republica, eu o meu 
partido, as hastes opposicionistas que se mantiver~m sem-. 
pre contrarias a qualquer intervenção da força e do poder 
para assegurar candidaturas no meu Estado - Estado que 
repelliu, em t?dos _os tempos, a imposição de nomes, quer 
para sua presidencia, quer. para a representação federal -
contra essa candidatura levantamos o nosso protesto, poi&, 
que ella se apresenta como imposta pela vontade do Cat- · 
tete, conforme se annuncia por intermedio de seus arautos. 

O SR. GENERoso PoNcE - Essa descoberta de V. Ex. é · 
de um ridiculo pasmoso! 

(Trocam'-se apartes entre os Srs. Acurcio Torre:!! 
e Generoso Ponce . ) 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Não ba conveniencia pes- · 
soai em jogo, porque, se houvesse, essa seria - é preciso 
dize l-o - do aparteante e não do orador que fala á Casa. 

O SR. GENEROSO PoNCE - Não apoiado. Amigo pe:~s:Ja.t 
e politico, tanto do interventor de Matto Grosso, como do· 
capitão Filinto Muller, tive o desassombro de divergir. 
quando me seria facil concordar com a candidatura do in-· 
terventor do Estado, se não visse, acima de minhas conve
niencias pessoaes, o interesse supremo do Estado. 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Quando, entretanto. o 
emissar.io do Sr. capitão Filinto Mullel\ chegou a 1\fatt~, 
Gro.sso, procurand-o coordenar as. forças politlca:s em torno 
da formaçãG do Partido Evolucionista, e notou a repulsa a· 
esta candidatura declarou que não tinha compromissos poli-
1i~os para a eleição: do Sr. capitão Filinto Muller; e que o · 
unico compromisso que leva'\'a com este era o da reeleição 
do. Sr .. Generoso Ponce. 

O SR. GENERoso PoNCE - Quem fez essa declaraçãu? 
O SR .. JOÃO VILLA:SBóAS- O honrado Dr. Mario Cor• 

rêa Costa, meu grande amigo e pessoa que muito acato e 
respeito. 

O SR. GENERoso PoNCE - V. Ex. está se mostrando 
perito em tricas de politicag:;m. Nos ultimas tempos, não 
troquei idéas com o Di'. Mario Corrêa, nem pedi o aP!lio de 
ninguem para a minha candidatura a nenhum cargo. O que 
V. Ex. está procurando fazer é intrigar o Dr. Mario Cor
rêa, com o capitão Filinto Muller. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! Está a findar a hora do· 
exp·ediente. 1 

O SR. JOÃO VILLASBóAS - Vou terminar, Sr. Pt•e
sidente. Meu intuito, nesta tribuna, não é absoluta!1lente 
defender o interventor de Matto Grosso. Não tenho liga
ções com S. Ex. e absolutamente não me interessam O:l 
ataques que se lhe façam, porque, para sua defe~a, deverá 
ter seus representantes. Venho me defender a m1m mc8ruO · 
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.da.s ac.cusações que me foram feitas durante a minh'l a·J
sencia. 

Continuo na minha posição, no meu posto, inteiramente 
afastac!o do governo, separado dos poderosos, na mesma si
tuação que sustentei aqui durante o período em que repre
sentei Matto Grosso na Constituinte; e continuarei nes:;,a 
mesma posição dentro da Camara dos Deputados, mantendo 
~a mesmissima attitude altiva, sem jamais me alliar ou for
mar na caudal daq·1elles que p:-etendem elevar á presideocia 
dos Estados os interventores, pois que, se o de Matto Gt·osso 
fôr canàidato á presidenoia do meu Estado, não será .jar!lais 
com o apoio do meu voto e do meu partido. 

Assim tambem, Sr. Presidente, não só o Interventor 
.em Matto Grosso, como o Chefe de Policia desta Capital, ou 
qualquer individualidade que se. apresente candidab ao 

. cargo de Presidente daquelle Estado .•• 
O SR. PRESIDENTE - Está finda a hora do expediente, 

.que, nos termos do Regimento, é improrogavel. 
O SR. JOÃO VILLASBóAS - ... amparado simp:eo1-

mente no poder, na forca do posto que exerça, encontrará, 
·Sempre, o meu protesto e o do destemeroso povo do men 
Estado. (Muito bem; muito bem.) 

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

Vae-se passar á Ordem do dia. ( Pmtsa.) 

Comparecem mais os Srs. : 

Cunha Mello, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, 
-waldemar Falcão, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xa-
-vier de Oliveira, Rerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Al-
JJerto Roselli, Barreto Campello, Arruda Falcão, Solano da 
,Cunha, Augusto Cavalcanti, Arlindo Leoni, Arthur Neiva, 
-Edgard Sanches, Homero Pires, Ruy Santiago, Amaral Pei
xoto, :Mozart Lago, João Guimarães, Raul Fernandes, Cezar Ti
noco, Alipi0 Costallat, Manoel Reis, Negrão de Lima, Gabriel 
Passos, Waldomiro Magalhães, Vergueiro Cesar, Cincinata 

-Braga, .Sampaio Vida!, Alfredo Pacheco, Plinio Tourinho, 
Adolpho Konder, Armes, Dias, Demetrio Xavier, Raul Bit

c{encourt, Ferreira Netto, Vasco de Toledo, Antonio Penna
fort, Augusto Corsino, Euvaldo Lodi, Mario Ramos, Gastão 
de Brito,. Teixeira Leite, Oliveira Passos. ( 48.) 

Deixaram de comparecer os Srs.: 
\ 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, 
-:Marta Caiado, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, 
Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, José 

-Borba, Leão Sampaio, Jehovah Motta, Martins Veras, Vello-
so Borges, Odon Bezerra, Herectíano Zenayde, Pereira Lyra, 

_João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro, Mario Domingues, 
Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá, Alde Sampaio, Oso·· 
rio Borba, Humberto Moura, Izidro Vasconcellos, Sampaio 

'Costa, Guedes Nogueira, Antonio Machado, Leandro Maciel, 
Augusto Leite, Ro.drigues Doria, J. J. Seabra, Prisco Parai

:so, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Medeiros Netto, AI-
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fredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Manoel: 
Nova.es, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Fran
cisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Fer
nando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, Lau
ro Santos, Jones Rocha, Pereira Carneiro, Olegario Marianno,. 
José Eduardo, Cardoso de Mello, Soares Filho, Bias Fortes,. 
Mello Franco, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adelio Maciel,. 
Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto Viégas, José Alkmim,. 
Clemente Medrado, Simão da Cunha, João Penido, João Be
raldo, Furtado de Menezes, Levindo Coelho, Aleixo Paraguas
sú, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Campos do Amaral, 
Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Mont.adon, João 
Alves, Plínio Corrêa de Oliveira, Theotonio Monteiro de Bar~ 
ros, Rodrigues Alves, Almeida Camargo, Mario Whately, Gua
racy Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroastro Gouveia, José· 
Ulpiano, Ca,rlota de Queiroz, Abreu Sodré, Antonio Covello, 
Moraes Leme, Henrique Bayma, José Honorato, Domingos
Vellasco, Francisco Villanova, Antonio Jorge, Idalio Sardem-· 
berg, Nereu Ramos, Aarão Rebello, Carlos Gomes, Simões Lo
pes, Mauricio Cardoso, Frederico Wolfenbutell, João Sim
plicio, Victor Russomano, Pedro Vergara, Adroaldo Costa, 
Minuano de Moura, Acyr Medeiros, Martins e Silva, Edwald' 
Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Manhães, Milton 
Carvalho, Ricardo Machado, WaTter Gosling, Ho~acio Lafer,.. 
Pacheco e Silva, Rocha Faria, David Meiniclte, Nogueira Pe
nido. (128). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
parecimento de 125 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder á votação da materia 
constante da Ordem do dia. 

6 

Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Mo-· 
zart Lago. 

O Sr. Mozart Lago (Para e:rplicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, tive, ha dias, opportunidade tle enviar á Mes31. 
indicação que visava, principalmente, chamar a attenção dos 
Interventores nos Estados para o dispositivo constitucional 
que augmenta os vencimentos das justiças estaduaes. 

O texto constitucional é muito claro e, a proposito das 
providencias já adoptadas em algumas unidades da Fe
deração, tive ensejo de fazer, nesta Casa, o elogio do Sr. In
terventor em Minas Geraes, primeira autoridade que tomou 
em apreço o preceito da Carta Magna e lhe deu execução im
mediata. 

Minha indicação despertou o ipteresse de muitos juizes 
de diversos Estados, especialmente de Minas, que me têm es~ 
cripto sobre o assumpto, chamando-me a attenção para inter
pretações varias que se estão dando, nos Governos estaduaes, 
á mencionada disposição constitucional. 

Tenho em mãos, por exemplo, Sr. Presidente, o Decret(),. 
n. 11. 4.35, baixado pelo Sr. Interventor Benedicto Valladares 
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fubeiro, firmando os vencimentos ela Justiça ele Minas e abrin
.cto o credito para pagamento das differenças para mais. 

"DECRETO N. 11.435 - Abre o credito supplemen
tar da importancia de 226:232$100, para paga
mento da differença de vencimentos e addicio
naes de desembargadores e juizes de direito. 

O Interventor Federal no Estado de ~inas Geraes, 
usando das suas attribuições e tendo em vista o dis
posto na letra e do art. 104 da Constituição Federal, 
resolve abrir o credito supplementar da irnportancia 
de 226:232$100 (duzentos e vinte e seis contos du
zentos e trinta e dous mil e cem réis), para occorrer 
ao pagamento da differença de vencimentos e addi
cionaes de desembargadores e juizes de direito de 2•, 
3• e 4a entrancias, durante o período de 17 do cor
rente até o fim do anno, de accôrdo com a tabella e o 
quadro que a e3te acompanham assignados pelo Se
cretario do Estado dos Negocias do Interior. 

Palacio da Liberdade, 30 de Julho de 1934. - BE
NEDIC'l'O V ALLADARES RIBEIRO. - Carlos Coimbra da 
Luz. - N oraldino Lima." 

Tabella de vencimentos 

Desembargador - Vencimento annual, 48:000$000 
~.Mensal, 4:000$000. 

Juiz de 4a entrancia- Vencimento annual, 32:000$ 
_:Mensal, 2 :668$6~6. 

Juiz de 3• entrancia - Vencimento annual 22:4.00$ 
Mensal, 1 :866$666. 

Juiz de 2• entranciét - Vencimento annual, 15 :680$ 
-Mensal. 1:306$666. 

Juiz de 1a entrancia ~ Vencimento annual, 12:000$ 
Mensal. •1 :000$000. 

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes. em 
Bello Horizonte, 3ü de Julho de 1934. - O Secretario do 
~Interior,· Carlos· Coürzbra da · Luz. 



Quadro conipa:raÚvo do credito necéssario para pàgàmênto da diÍf'erença de vencimentos ê adcHclonaes de desembar
gadores e juizes de direito, . durante o período de 17 de Julho a 31 de Dez·embro ele 1934, de accótdo com a tabella 
supra. 

CARGOS Vencimentos Addicionaes Orçarnentw·ia Attgmento 

13 desembargador~s .......................... . ................ . 284:266$600 213:200$000 71:066$600 
Addicionaes a 7 desembargadores .................... . 

4 juizes de 4' entrancia .................................... . 
15:306$600 11:480$000 3:826$600 

58:311$000 43:733$300 14:577$700 
4 juizes de 4a entrancia ...................................... . 58 ::H 1$000 28:426$600 29:884$400 

12 juizes de 3" entrancfa .................................. . 122:453$300 78:720$000 43:7:l3$300 
Addicionaes a 4 juizes de 3a entrancia ............ . 4:081$800 ~ :62/t$000 1:157$800 

54 juizes de 2" enlrancia . . ................................... . 385:7.27$400 324:719$500 61:007$900 
Addicionaes a 6 juizes de 2a entrancia .............. . 4:285$800 3:608$000 677$800 ___ ... _____ -_ ·----"""'--- ---------

909:069$300 23:674$200 706:511$400 266:232$100 

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, errí Bello Horizonte, 30 de .Julho de 1934. -O Secretario do In
terior, Carlos Coimbra ria Luz. 

.... ..... 
<:J1 



- 416 

Como se vê, os vencimentos que estavam fixados ante
riormente pelo orçam:o.nto mineiro para os JUÍzes de i' en
t:rancia daquelle ·Estado, permaneceram os mesmos. 

Ora, o dispositivo constitucional, procurando amparar a 
justiça dos Esta.dos, em regra muito mal paga, teve em mira, 
principalmente, estabelecer. vencimentos mínimos, equipa
rando por isso o vencimento mínimo dos desembargadores 
ao dos Secretarias de Estado; Mas o • dispositivo constitucio
nal não impede que os Estados possam desde já attender ao• 
augmento dos vencimentos de todos os juizes. 

O intuito da Carta Magna de 1934 não foi, nem podia ser, 
o de impedir os governos estaduaes amparassem condigna
mente as categorias de juizes, que nada justifica continuem 
a receber p.arcos vencimentos. 

Tenho em-mão, uma carta aberta, dirigida ao Sr. Inter-· 
ventor de Minas Geraes, pelo juiz Sr. José Falei, de Prados. 
e publicada no "Estado de Minas", de 9 do corrente. t um 
documento que esclarece, perfeitamente, o assumpto. 

Se V. Ex. não me levasse a mal, Sr. Presidente, e como 
o meu intuito é de collaborar com o governo, no sentido de 
que a Justiça, ha tanto tempo mal paga no nosso paiz, tenha. 
os vencimentos que a dignidade de sua funccão impõe -
permittir-me-ia a liberdade de lêr o alludido documento para. 
esclareeimento da Camara e do paiz. :f: o seguinte: 

"Exmo. Sr. Dr. Interventor Federai no Estado de· 
Minas Geram;: 

Cordiaes e respeitosas saudações. 

Permiltirá V. Ex. que, com o devido acatamento
e com sinceridade que me caracteriza, em justa defesa 
dos meus interess10s como um dos cincoenta e sete 
juizes de direito de primeira entr&ncia, eu venha, por 
este m8io. perante V. Ex., manifestar··l1le profunda
mente descontente com relação ao Decreto n. 11.435, 
de 30 de Julho proximo findo, na parte referente aog. 
vencimentos que nos cabem. 

Tal decreto, como V. Ex. bem o sabe, nos deixa, 
excepcionalmente, com os mesmos diminutos venci
mento~, que vimos percebendo ha mais de cinco annos, 
desde o governo Antonio Carlos; ao passo que, pelo 
mesmo decreto, são muito majorados os vencimentos 
dos Exmos. Srs. Desembargadores e dos nossos colle
gas de quarta, terceira e segunda entrancias, com a· 
inesperada e surprehendente .exclusão da nossa cate
(JO?'ia, a que vem sendo a menos retribuída! .... 

Dir-se-á, Exmo. Sr., que a majoração de venci
mentos, alludida, se deu, em virtude do texto consti
tucional; e eu responderei que o mesmo dispositivo da 
nossa lei basica quer e autoriza, t.ambem, com ig,ual
dade de justiça, a melhoria de vencimentos para nós, 
,juizes de direito de primeira entrancia, tão juizes como 
os dignos collegas beneficiados pelo dito decreto, pois 
~stamos sujeitos ás mesmas responsabilidades e obri
gações, nos nossos departamentos .iurisdiccionaes e, 
portanto, assist<:lm-nos os mesmos dir~itos. de que são 
investidos todos os juizes vitalícios em Minas Geraes. 

Por que disse eu que o dispositivo constitucional 
quer e autoriza, tambem, a majora~ão dos vendmentos 
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·: dos juiz~s de di:reitp de primein1.e.ntri;Ulpitt., ,da. Justiça 
Estadual?"· . ·; ., . · .. ~· ·. ·.· · : ... ,: ._;. I ' .... . 

·:· -Porque, pela, sua:.simples ·-leitura;c · .'\'~-se clara-
ment& ... Que,:a·texto da. nossa .Car.ta .Magna ·significa que 

·, .0 • que·; esta' qun . .foi. ~~l:horar,.. o's vencim~t:.Js.:de todos 
, os"magistr.ados :V:italiwos .:dos Estados,.e niíá.tez ezce
,,r;çfto. de: categoria. Est.e· é o espírito do-d'ispositivo con
·. stitucional,-,-para, C\l.io· cumprimento, inlegr..al .. o·. legisla
. do-r: coustituin~e de . i93·L,oonfipu no: cr.iterio ,dos go
•vernos. est.aduae~ · no, tocant.e á .. escolha, ,<;la percenta
. ;gem ·:de differença . de veoci.r;nentos d.~ urna .. entra.neia 
- .superior paea os de · inferior, a applicar-SI'. ate. o lim 1-

te ,muimo da ditferença de .teinla .pot' . cento, atten
dendo-se ao menor , ou maior numero de categorias ou 

. entrancias. das comarcas, de cada J!.~tado. Brasileiro, de 
modo que. a di../lerença áe percentaaem applicada não 
venha ,pre;tulicar a fi~ão. da .majoJ."aciio .. constitucio
nal . dos · v~noimentos da -ea.tegorja ou cate.gorias infe-
riores . . ·- . . . 

.. Asaim é que . a letra . H e• do arl. i04 da Constituí-
"éão de 16 de. Julho de · 't934 .. prescreve: 

• ' . ' ' ' ' ' ' I ' •, 

-~Compete aos Estados: ·,.-. : .. 
· · ·. Fixac11o dc;ls vericinientos dos ·dt'sembargadores 

das 'Cõ'i''les d~ - Appetlaçõês,1 ·em quanbn não inferior 
á que']>ercebem os' ~eretarios . de"'fi!stados; ·e os dos 
âemâis···Juizes com differencn· nl!o e~cedente a trint.n 
por cento ·de ' .·umá para oútra categoria; pagflndo-:;e 
aos · de calogoria mais'reh'ibui.da niio menos de dois 
tere~ dos yerieimef\tos. dos desl'lrnbargadores. n 

· ·. Muito d~ · r proposito; sublinhei as palavras -
"ni\o ·excedente .. , constantes do texto legal que acabo 
de· tran8orever, porque · taes palavr~. ·significam, por 
um lado, o limite mnximo da ditrerença dos vencimen

··tos: -de· uma para .. n outra categoria; mas, por outro 
.: lado. a. contrar«l ae;mu, significam, egualmenle, que o 

legislador constituinte- de. i934, niio podendo fixar o 
quantum peounjario que . peroebam _ou . perceberão os 
Secretaríos dos::Estados ,(por variarem os respectivos 
vencimentos em· ea~a Unidade da .Federação Brasi-

. leira); nem .'Jbe , sendo possível- saber ~m quantas cn
tegorias.ou· estancias sejam ou~ possam . vir a ser divi
didas ou class-if.icadas. as com~rcas de. cnda Estado, -
:entendeu· der deixar ao cr:iterio ·. do~. Governos Estaduaes 
a : fixação·rda. differenca a lldop_tar~~ : E'-.ntre os venci
mentos ·dos juizes das diversas-- c.ategor;as. respeittldO 

·.o .. limite ma.ximo de trinta por :cento,: .-intransponível, 
·como diminuição de vencimentQS,_ da categoria inferior 
~m , relação á -.superior; mas, por .istQ,.D}esmo que eslá 

. be1n patente a . aua vO'Rtade de .melhQt"ar 01 vencimen
·tos da magistratura uitaticia,, sem. e;Zcepcao atauma, 

. · , .....,. não ,manda· nem quer que· se : adapte . a dif.ferença de 
.. tr.inta. .por. :cento dos.. .vencimentos: de uma pará a outra 
·entrancla.· nem que -seja ,:adoptada ~1 differenca (a 
mesma: sempre). para .a. formação Glos .. :vencimentos da 

... categoria ou ·categorias. mea.os:·l'etril:nidas. qu.cmdo tt1l 
-d~ifferença .adoptad'l der ./fesultado , negrr_t~llo: o. que. i q-. 
. .falamenle;;· occorreu. na, tabella ,-appro:vn,da. pelo men-
:, oíon~do: decreto. · A-Constituição ·não presc~eve, portan

., ·to ( ;nem poqia . preaorevel.,.o) :_q)le;f~~ {(ltalme11te, ce-
c'.:·n: ·~ VÓLuME n :· . . :::: :: : .. · .,. 27 
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~tlis.c-· 

·. gâ~irltê'i'b:oopl.Mari~·i di~éll~n:i;tt· de 'triutil ~pbr c~>ntú 
dos vencimento~ da catégoria sup~rior;:pirr.á•o.:O da in
·renor immêld:tatá:-&i'JtouHnm:>fl: HbAtrtaoe ria escolha 

·· aa·1irrrerenífa JdtV,Pem,tttagêm •&·lvenclm61ltos ~ venci
. 'b'lent=lis;i'caD;ivel;~da:·lfnizlrima· toef(!t'ida' pard P baizo. de 
: fl\odo • (está. e1ar~) ·-'({UEt'Bé 8atisf~II"O :-ev.idente intuito 
oonstitiicianal ~i ~a ·ma.toMi.Ção · ·. ,dmP· · vereimentos de 

. toda.S·. ~.s cat~ilorias ·tt6~ }ui:es tfftalíei&• : ~ (ft:le se rea
·lizaria': quanto ;i.(f~só :aasd, st;:'l'ór exemplo:• em vez 
dá differeni:a· de triirt.a·por'een~ que foi •Udoptada na 
citada tabéllá; ·se': a'dopt!lsse · a ·de· ~nte por . cEm to ou a 
de dez por cento; senio 'entre os "encim.mtos'de todas 
·as ' ~ategorias; 'pelo ·menos;• entre os da eegunda e pri-
~eira (as· mP.Jios l'!'lribuida8); · · · : ' 
· - · Assim:-iiós·,1 os Juizes :de direlt'o-de pl'lméira en
trancin. ffenriamô!!" r.!)m ''QR nossos ·vencimento-s algum 
tanto· melhOrados; e 'deste tllo · jui!to ·beneficio eonsti-

. tueionlil não 'sériamos ·:~oomci. in'felizmente; •O fomos) 
privados. com ~xt~aordinana surpresa gel'al r ••• 

'Asil%Jn, não:'$e dada:. ('Omo se :ijou; com a dita 
adopção· da differenca de t.Mnta oor cento de venci
mentos a vencime:1tos.: o -absurdo qa applicação, no 

_nosso .. caso, qa ,Co~f.i;tuiçã_o oontra .~·;·.Constituição, 
poit. . o . resultado: .'~e ria -.a, ".ld~~ão dos .~v,enofmentos dos 
jui~es'~- :Primeir.~- ~ntranciQ: o.,c;ue pJ'ohJbe ~ mesma 
Constituiqão. . .P~efP,ri.u~s~. • , enl~o. incnh~1'~t~>mente, 
de1xar-nos._ com os·· m,esmos v~.imr:ntos. , . . 

. ,E., Ilt>.~;~ panl.o fo1 -daséu'mpri4_a n Confot.it1l'iclío t ••• 
~XJPO;, Sr. Dr:. Interv~~t~ F:Af~ral. peço, licença 

para dizer, .-ij; v, -Ex. qu~. 'lela.·tabella put:.Jicli.da com o 
. I>ecreto n. · :U. ~35, .citado,:ná.o se. f# j~tiÇa; a. ·nós, Jui
_zes de. D~i,t.o. de primei_ra .. ~ntrallt;~·~da, .. ;'r'Js(iça Esta-
·dual de_ MiO!UI: >Qer.a.es! •. ~'" , . ! • • _ , . •• ;i . 

O que se fez foi, 'sim (é -tr-iste-:!izei-1-ot~··!Uma in
ju-stiça· 'inominavel d ml!!sma lu•Nt;tz, di~àm'ente re
representada · por ·iineoenta s seté ·. rnag1stra41os, que ee 
~acrificlml ·no ·integral cumprimento dos· seus mulli-

. pl~s''e a~duos ·dever.es (e :at!una deites, por muitos 
::mnos, -como o obaOtlro si@lllat.ario destas·· linhas, que 
eonta.''jli tre:&e atmoB· de. 'judiaatüra .. ~>italioià de pri
m~ira' e'Jltraneia1 ', sem. ·sequei", 9: paga.· do·, :reconheci-

. tn.ento '·peles· 1s~us ·ded ieados :se'Niços Pl'CStadoa I ••. 
· · · · ·· · Nãn: 'é demals; I~mbrar q'ue: 'at<Camos' ·com peores 
'dltriculdades''do 'que.'os-nossos: H!ustres ·collegas de en
-trancias · ~su~r~res ~ · ias 'llOSSU: 'Mmarcas; ·em regra, 
. Mm' meno&:'o'tl ·::ne!fhutn 'Conforto;· : aooumulamos as 
fUnr.ções· ·de'. juizes: 'Preparadores;. eemdS: ·respectiva re
'müne:Mii:iio~que ·rcompete· aos:jutzes 'monie'ipa:es, cargns 
estes supp'Mníldos nas '-oomaroas· \113 l>'rimE"ira entran
cia;. o. qne n·os ··ah!'Ol'\'ll ' n mai(110 p1lrfe,· do. tempo, com 
·preju izo• do que · preoi ~m(ISJ :para· :nossos' trabalhos de-

. eísorios 1ie glfutnét;e·,, e ' nos··dá ·e:tbaustivo- 'labor quoti

. d1ano (oti, pe!i) 'trieno!õ;! .frequent.el, além ;de ·não ral'os 
·dis~aborês~esullánte' de !lnvoluntarios incidentes r.om
plica.dos! ·e· J)erigosos·1\comr'o. t•iseo,· ··até,· de · })erder a 
cilinit~s:·"''C'Omo• ·j\i• "expe'rirrientei"en · 'POl"'' ~ quasi tres 

· -anno's: na'''lo'Ilgiriqua: comarea ·'de· • Tl'emedal'l ~ . • Tudo 
isto; ·Mm' o';sael"tfi(l!o:-erufrme. da ·saude' .pessoal e dos 
da\ r·suà ' tmnllíá;t·da. · Eid:ttcaQâb . da.: iprole ~~"da· ·indispen
savel tranquHidade de espir~~o~, ;~om, :IIÜI_l.~d~~ ven-
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cimentos e pouquissiiQas custas judiciarias ou sem 
estas!. •• 

; · ·:ço~ · ~:::~?:i~~~ap~ Ji.~írietif?·!~t:'~~~:r~ od~;T;{;;~ 
,,qu~ .. ~~o ;~ .. r;e~_o.~ ,pp.~ , q .. ,jui2:. ~-~ n~- ~i ;~~.:r _ ··: _, 

E1s ahi, E:Xnío 8r., a expressão since~ ,_.dos:,mellll 
sentimentos, em face do Decreto n. H .435 referido, 

. , QU~ v.~u beo,~f.i(ti,~ ·.-.& ,·boora$ '" ll1~.i~Ln!U-.ura :~vitalicia 
: . - ~ineiJ;a. .;çom:.!a e.zc!?PC~~ ... a~, Qe -uma sua·parte 
_:- .(a-- merw.s-:re~ib~4:>. +":Jlli"o - ::Qlenos digna,-.. eomposta .dos 
- . ~inope.nt.a-__ e;;sete·,j_$e~ !de:âireito de p,rirne1ra-:entran-

ci!l; :a -,cujo: n.umeij)_:teDbo_-. a insigne hora de-:perteneer, 
e cujos sentimentos JUlgo interpretar, •.ambem, com 
estas minhas toscas palavras, que, se nenhum resul
tado ::nene!ic<l-- prodll.Zirem.-·set'Yirão, ao menos, de um 
energico protesto contra a inJustica eommettida! . .. 
. . Mas,i .EX:mo..-Sr-.;·:resta-me• :ainda; a- esperança d '\ 
vêr. denLro em brl've. reparada a in.Justiça havida; 
pol'quanto, com bom fundamento,- : ·interpreto que 
V. Ex., que tem demonstrado, na sua fecunda adminis--

:: ~raciio :frovernativa;. :cheia: de -beneficios· ào Estado, as 
- r~ melh'or'flS' <inte~õe:a' <ie- bem• -àcerlar •!i!mpre. - não 
· --agiu, por-·eer.t&.•-de roã fé;-no casO''em-.ajn'eç:o.-

Espero. pois, ~om arrs.igada eonfianca. -qtie V. Ex. 
--- ·justiCíéiro, 'VOltandO' -su:- att~nÇão pa-ra· i./ •. osso caso, 
· ronveneer..:s~â:·d~ : :ueéesstdade' ·da:· •·aparação: da inJ ·J;>

.. ·t-ic:a-· pratioada,: ·e::não::deixavá'; de'' haixàr outra tabelln 
· ·· adtjitiva'·§ i ~á ·pUb1icad,a, varb: a majoraÇão razoavel e 
· -justíssima: dos ·nosSO"s '··eneimentos~- · · ' ' 

·· : ·:Neste seritido. 'rom n ·dP.vida ·licença; eit ouso tomar 
a ·Jibe~âde de •a:préséntar a ·-v;• ~, :a·-segninte: suggos

. ·: _tã9: : - -'Tórllar:...~e:J>or~ ·b:ás~ ~ara ' ·o · :':lil~t;~:to dos ve~ci
mentos dos ~J.Ützes de-· d1retto :de -prtmeJra- enlranc1a a 

· .''di.ffé~ri(;~-- .d~ _'d~Z,·. J?~-; ~en~ .. d9s· . c!~ _seg\ind~ : para ~s 
de primeira>Suggestão esta, <IQe, além de ser consh-

. - t.úclonil'.'(poiil' 'a _ :conslí~ui.é~b •1~o; deter'inín'a que, no 
. tb:ação dos · vepci'mént.Os" erri ' qu~st:ão. Fõe.h applir·:l!'h 
:;para eíida um·à.ciitegoÍ'ià a .õí~rriiúlifferepéal> ê mu itn 

_ :. f..con:ôroieá; _-baveri, ' ál)'énag~ ' o· pequeno. .aeerescimo 
: , ~~~~al <lê.' :.d~s~sa~ ·-8~ . iqtl>orl.ancia de· _·de~ contos e 
. t.r~.nta .e. <JP~~, -.ruf .-+~Is , . (i9 :~~2•00,0). , 
. ·. V. ~ mo~11!icando • . a,Ssim·; .o:U cômo .. melhor en-

,, . ~Deter ~av'oraVe!Mente ~; riQs;; .. a tabelia . de .·vencimentos 
- . nienoíonactli;.i)ublicadâ, co~ . o:. I>ecx-etO n::.u ·. 4~5 citaiio . 
. .. virá :Sâl.isfuer. -Ji. ·.riobilissín:ia _e1a.sSe, dos· :l\lizes de di
. :~itor!~;- priin~ira ~~triiocià.,' .were~orá., ,tanto quan
.. ~() - os :seu~;,nqtir.es .~llega5 d~ . ç~iás, - ~úperiores, d o 
· lJeneficiO t•t9:PStJ~qejona1:.4!l - maJprà~~ ' .dps . t:espectivcs 
. vencimeQt.cls,_ ,e : pro:va[!á, m~i~ .UJPll,·:Ve? .. ;a e.~ev_acão dos 
-melhor.es., in~uitps, de V, Ex., : -no . ,,poy13r:po _de Minas 

··Geraes, .• tornapd~se, deste :álod9, 1,-;nai.s ci~,dor, ainda. 
-- .. da -- estima: ra gratidão :do._ .P,ovo ~ .mineil-o< · ,_ 

Nesta confiança, subscrevo-me, com :os :Protestos 
: A~:.:~~tç ~P.~~C.Q e ~ui di~~~PÇ;la ;c~nsi.i;f~r~t~o. de V. Ex., 
:. . a-gt~~ -: a~r.;o e iô4do~~ · ;:-,.J.~~- :- li'i;í:l~.;~'\PZ, ,q~ Píreilo da 

. : .qqma~~- de ,Pr,~os, d~ .-_P,rt~~u::a !w,tranq.1;,., d~ Estado 
- ~~ , J\•h,n~A3eJ?ae~~o., . . ; .i·, - i . i: · ~·;· - :: 

tBelj~{: J:iOrizonté! .1 '· d4:VAgosto!' ~~ :1i93'4 ,._;- -· ... · _- i: 
1 ·: r•! '.J:• . • ~·~ ;; :· · ··~;...; .~ · ~ : - ·._. · ·• , · .. 'VI · I ... '~ : : : •; ··' . .., •., ·. 

Tenho concluido. (Mutto bem; · mutto bem;) 
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'~ . 
. .. >;:;;.•) 

·o 'Sr. ·:Amaral 'hi:iiitó ~::Pefo' .a·, ~lavra;'!p.:ela ordem. 
1i •. :;. ~· ~·. • • · :·:t r ~l : ;: · +l. ; ;;~~:· ~; ,···~ '·!· ~ · ·~·::::.~·:, :...l;n :0::1·.~ · · 

O Sr. Presidente ....::... · Tein 'a 'paiavtá; . peia · dide'rri,P o nobre 
•Dep~ta~~'.:,:· · ·,: ~· · : -~:·.'!:·~ : .:·, .. ;,· =·~:. ~~···' ','~,: :', ·.: .. ''·: ,: ' ~l . L' .. .. 

· ·, . ·:o Sr;' ••'Amiil'rll· Peb:otó ~ · {Pêla '67-dê-mr··~: 'Sr ~ Presidente. 
·:solicitei · a palavra ·para .•requerei""·a iJ1serelioJ;ni:) : ,.mario do 
··Poder· Legislativb !' de : uma·; carta ': qUe' làcabo ·' tle • receber do 
Dr. 'Gabriel de Souza<Agnia.r, · iii'gno'''imgenlieiro.:.Chefe da 

. fiscalização dos·•hospitaes da•:Assistenciâi Municipal:~ qua e 

.a seguinte: .-: .... ·. -~! ; , ""·:··· .: 1; ·· · · ·· '.: · · ., 

.. 

··: 

. . :. . :· ·!:~1 ; ~~ 4' f , ·· ~'ll~ ·~. s :.t:l '! !' :; ~ · 

Presado -amigo .. J)ommandante:::Amaral Peixoto. 
:·( :·•.' 

Saudações.," 1 · • 
., 
.,. 

Peço.ao illustre Deputado pelo· Districto parn ler 
.a presente contestaoão ao' Deputado· Dr .. Adolpho Ber
gaminLsobre . .as obras dos · hospilaes . da : A$sistcncia 
Mun,ioipalo"····: , . " ,:·· · .. · ,. ·" ~ , . : .•· : ..... . : 
.·· .. Não :sou ,politico: e·sou : av.esso a··diiCUBSÕes pu. 
J>aicas: niio. mei é possivel, .entretanto,·:OOm<l' ,engenheiro 

.· . .ohef.e da .,tiscalízaçãQ. ,da , ,oolll!~ruccão. ·dos ··Mspitaes 
... <la AS,sisteneia ·. Municipal .. calar ,,(iii).D.le: 4o,, diseurso 

hontem proferido J)elo Deputado Adolpho: Bergamini. 
..... . .. L o D_iz o; Deput!ldO ~ .Adolplu). _ ~er.gami.nl aut! é 

. . , . ilmn , tristeza. ver-se a estructul'il i,:po,iad~~ :do H;,st'li
tal ~-\rtbur Berna~des exposta ao. te11,lpo,:·sem· que se,ta 

. , . .' .. conclU:ida,.'havecdo tantos doen~s · ~ecessita."ndc de 
hospjtalízação .. Estou . inteira~,Dente com S .. ~lt· n.:ete 
pontt;~, . por,~m •. ; .1:1en~uma . .- culp~ ,;.eab~, .,á: ,admmistrncão 
inumru.pal, pOis es.tas . obras pertenc~m .. no : governo 
federal. Para mostrar a S. E~: cob;lo do'. mesmo ltiOdo 
pensa o Exm9: . Sr. Pr . . P.ech'o Ernesto, ... vou dizer 
que quando !oi iniejado o -p.lano hcispitalar '.Pelo dou
tor Pedro Ernestô j)ara o. 'Districto · n!i'o ·· estavn em 
suas cogitacries. o l)ispensarlo :'do· M:éy .. er,. porém, eomo 
aino:ia na República 'velhir ·h~via· sido. rniciada' a cons-

. . 'lrüÇcão d.if ·~~m· hós~~tál';.nâqu,eJW ~.oéa'l ·e.}ts }lhra,; jâ 
· · · · · estavam,.~ adl~.n~ad~~:: P.ar~ _ ·_g:u~ .. ~li:C?' ~ s~ . per~~ssem o~ 

.- · ·'' · _esforço~· L e . os gas'_tqs··~~ll f~Tt~·::~: ·act~~~ ~I.nterventor 
do D1str1cto orden'ou que fossem termmndas, dc1õ 
:nesmas; só' o· pr1roeirÓ' 'pavimento :e: transformando ,l 

. ·:· hospital' próject'ado ' em . simples."e ampto · a.mbul:lt.orio 
qúe attende· 'aciualniente:· 'entre ·;r:ooo e 'i. 400 pes
soas diariamerite:;Dr. :Bergamini··pnssou pela :tdmi
nistraÇã'ó ''nmnicipill neste!• periooo e· não: me consta 
tenha marida'do·'aproveita.r esta·· obra ·iniciada para 
attendei'' aõs•''doemes~ ·que ·bBjif tanta (jOr: lhe cau-
sam·r ·:lt-1 .·1 r :~ ... - ·~- : · • ·..o:···~· .:~ ;r:l1!' : .~· ··· 

·.·.. · 2·ro:~z o .;Qeyútildo nr•.f AdolP.hO: ,s'e_rgamini qufl 
. ' . . até lloJfdião· 'ê:S:iste'' 'iie'm um.: '.l'eito ·pa'rlr . doentes e sim 

-.·, 'gastos e empregos: :para' üfiT!iiiClos·· cab'Os'nllteitoNles. 
Realmente não existe, porqüe'ilão·~ : ~póssivel em 

menos de ,d<:>is .annos. te,.-minar tupo.,que • f9i :.i~ie1ado, 
como .sejam: DispensariQS de Cascadura, Meyer e .Ilha 

.. . . '· : , ... \ ... · . ··,,·· .. 
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: · · ,;~~~ t~o :Goveroadot-; !, Hospitaes· ''pédro·· Erne$tó. · Ga:veà/ P ~
. ;.:~P·fílna, ·Je~u&.~Mareehal;•Hermes:r e-!.Qámp(li :Qrimde. . . ·· .. {,. { 

Assunl,mesmo,• -já'-1'-estã"O:" \ian01uiti36•>!as::obr.as···do 
· · ·tifit;,;Meye~,;-.e ~ca~P,r~j'!de:'fett~'?. ,~~~ .... o, .. ~).m,,~o a~llp-~ica-. ,. , . , ·~wn eonelu~!IQ.S .. Qs · J10S;P.ttaes· lesu~~ Gavea e·· cf ·Dis~en.
-, . _,_, sariod:i' Ilhâ''da'·Goverimdor:· ····:.'l . : · .,, ,,,.;.•, . . ,,, .. .: ,,r 1 

_ · l>or·' ·ütti'ri1o;' peco~13'ãrà ' Ci~i/o Exniô':'"'s~· : 1 ' P'rieii~ 
· ·: :;:,, ' r:dente :&. i úãina-ta :Oesjgne~·, uma-:· commiásão ~ ·_de· ·.· éinco 
',,:, . ,, .. SrS'J·' Deputados · d~ 'õ•ójjpoM(:ão~''Para •pereorrerem -:'as 
' :: '~ : 11' obras-· 'dOs" ·bostJ.itaes'-!.'tta·· :;Nssistenriia'::Muníeipal; :-.pois 

que ninguem teria mais praier.i~.--iJn·ostrar o ··eu'f;.: 
dado e honestidade eom que estão sendo as mesmas 
e:lteçutadaâ.,.do': 'que~ este-.seu •.àmiSo-:ãgradecido; :_;, Ga
briel de Souza Aguiar. " 

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

6 

O Sr. Presidente - Antes de levantar a sessão, tomo a 
liberdade de apellnr para os Srs . Deputados afim de que 
envidem todos. os seus esforços no sentido de darem numero, 
na proxima Sessão, de modo que possam ser votadas as ma
terias constantes da Ordem do dia. 

Designo var~ a Sessão de amanhã a DJesma 

ORDEM Do LUA 

Eleição do 3° e ~o Supplentes d.~ Seeretarios u do pri
meiro grupo das Commissões Permanentes (Consli.tuicão e 
Justir;n; Agricullura, lndn.stria e Commercio; Diplomacia e 
Tratados; Edueacão e Cultura; Segul'anca Nacional, e Obra!! 
Publicas, Transportes e Communieacões). 

Votação d~ requerimento n . i O, de i934, jo Sr. Plioio 
rourinho, pedindo informações. -'3Qbre requisit;õe:; militares 
(discun4o unica) • · 

Votaciio do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Aeurcio 
Torres, pedindo informações sobre atraso e deJconto nos 
vencimentos do~ Inspectores Federnes de Ensin'l (discussao 
unica). 

Votacão do requerimento n. 12, de 1934, d\) ~r. No
rueira Penido e outro$, pedindo 3eja nomeada uma Com
missão Especial de sete membros par a estudar e elaborar o 
Estatuto dos Funccionarios Public~s (d~cussão unica) • 

Votação do requerimento n. 13, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações ::obre fund:>s neces.>arios 
pr.ra pagamentos ·de requisições militares feit'ls ao eom
mercio e industrin desta Capital (di.Jcu.u4o uni::a: • 

Votação do requerime11lo n. !4, de i934, d~ Sr. Thiers 
Perissé e outrc, pedindo informações sobre a existt•ncia d1~ 
decreto eassando a officialização d& Guarda Noeturna ou 
transferindo seu patrimonio á Prcfe.itura do Dis trir.w F~
deral (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 15, de t934, •IG Sr. Xavier 
de Oliveira, pedindo a nomeação de uma Commi:s.>ão 1e cinco 
Srs. Deputados para recebet• o Sr. Presidente do Uru-n1ay 
(discussão ?mica) . 
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- ·. ·! V..oLa~o .d .. ~eoi:lbeDto:• D.!..: ·~ ·1d~; ·~·:!iod~.r ...-JMozart 
Lago, solioit:án do int"ermafJÕes·, 801:1re1 ·..di:!qjénJillP. 4e ~~abnlha
dóresJ;à<knealeo . dSJ s~ IBem ~{odiàcumlio··t.eni~~' i-

;~-~~fe~~~~~-~ít?o~J~~~~~~~·~;~A~~t:r~~~~~re~~~~ 
~~s. ~~~t:~iarl_9tH~~·~ C~ll~~hó . . ~~f"cl,}~:: ~;, .~K?o': ~!(;'i) . 

···· Yotaçã.oUJo;;requ.ert,menlo!r~~., .,t7, ;®::IQS4, ;~;~.."> -af:•-!·Mozarl 
Lago;~ soitcit.andl) imor~s":,S~rc:; o Ult»At~~ 'dl\5-· Jo(lmmns 
p~ .a: . .W~nanitJ&,lf&. :oFazeoda .. e : ~'ienionte-.:do! ._roultn.; 
fiscaes· (di.!cauaão:anico} o;·:l; - ·. ,:: ,;1·:··; • , .. .. -:: : >~n ·:•! j ;, 

~:::-:. •. : • ~ ~t·, •: · · ·· t;:"",j :.._rj •<;;1 : ;r4 •: •• ; , .. !:i l:..: <~ · d~ :· • .. i!;· !, 
.; ; t.evanta .. se :a~;Se~ú .n boras·;e :.23oJminutos~ . . 

. . t,: • ~ I , • , ·.~ \ a • t • ÍJ o J 

~ =· _,. 
' : !.· : · . ~ . . . ·' \ 

jo 

, . 
• . · . ': :1 \ 

'• · ' ' ~: ; i : : J •. f : : ' • 

1 I! <~~' ; ~ . '! 

... . ;.:. : ' 
.. : · .H~J~-. , .. ~. ', : .~ r

1
• t: • · · · . :.;;, 4 ,· :r:·:~ • . ·~ i , , ;.: 

,,:; , · : i ; i•"·! ·:~ J.. : :; ·.J I ;, d . 
··.i . (: '. ' 

r . ;• :·./ 

.. ,, .. :/. :1. !·::1<: 'I t·)!:',l~ : . :-r : ..... -.~ ~ -· : l ;; · :·r 

.r.-.• .. •.tb .f • i ... ~ . . ·; ·,Uli"·· r:~-~ · ~ · ! ,_h .. .-=.·.ií:1· .·r 
. ·_-J :;.: . : ;.~ - . . ~ ~··:.!:f:'":f··,::· ·==·=· ·==--:z· o;··e:· ;;· ·~· ; , . ; .. !,1; ; ;,. · · .·• si.: ·:: : ... : : 

., r, ~ , j· ; : ~: ~ · · ~· 
. , •• :..l .:,: 

' ' , I: 

···:r f<:, 

•""(, '· \ ' . - ._: ~ .. 

! .tr:•; J. .. ;! 
, .. ·. ~ t I' i. ·.'"· i ~ • . : O:! ) i .' ~ . : jJ : • • . • \ : 

. ; .. ·, 
- . ./ 
· · { ifi ,' l ji .: ~l · • . . t:r .:. •f ::r. l : J;f.,,:, rr :di f :l'lff . ... r.--: t·· •. d· :ii· · ' l 
~J • .i"~~·. : ·~ .- . r' · : ; ". í rr ~! :. ': ~:·::': • ! ~ ..... ;:;. •, ' ;i ···· ):- .··. : . ÍJ: : ·:·· ;;-: 

·. ~ . 

._, !;'' 

~-· . ·_; . ·: · 

""" ~ J i .. .-,t ~ 1 .1'lJ~ ' : !11 , : . ·.' •'".•'. rl '.- ' !lfJ' "í 

~, · 1-n c "~} ·,_,_ ,; ~, , -, \ . · !1· · :u:·! :~1·~. 

· ·~ : -•, 

.f! ;, o ;··: •1 !f •,"• ,': 'i 

. ;.._ r. ' • • â~ : .: ! 
-. :·.:·:,.. ,.. : L~ r r~, 

! '• • .• : -::; • ,~ :; • .' ' J I: 

. : .t"_,. ~ 

:·· :···· ' 
{ ) • ~·I • • 

" • . • .. .. ~ ~ ~ · , ·P · ; · ·; U:, !: :-...H; :: 

~~ :"::: · ·· · . · · ·: !: : · .·:·.: i t v . j .. r; · ,~(r; :. _: . 1 , r, 
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:õ:.•_,;::t.,·; ~ ;_. ~·f~: .•; ·· ..-:~ ~- ~.! ·. ~~ · : · • ::!!~· • ; ... ;F: ".- ': ~~ ~: .·.";;:~ 

· ~ ~:-~ : .. ·· :-". ,~ .. . . ;;:.;.: :: ~ -~~ ~': ~ ·1 

' . '. ··.: . ~~ 
·_. :,; i •r;·' ,.j ;)F:.~ '• , . . ,, ' ~ , · . : ~··. :~ t ~·: i . r:: q ·,•::. . " ·::: 

~ ~- .. · ..... ·:· .. J: ; · .···.~·.>~. : : ~' '·' ···:. ·~ .. ; !'fi.} :...· .;;' 

~4:.·. ~o, .em 17. .. de ;Ag9sto ~e .1~34 '. . . . . . . ' .. ' . . " ' ~ . . ' . ' .. , . . ' .. . 
· ~~.uif&:ciO .r.· .. ·k~~~~:. -~~ ~.,~n~ 

• • • 1 • 0 " o ~o • • o I J ' ~~..,_. · • 0 

. ' . . ; : ,· : · .• . .· . ·; .; :· .;, 
. . : • .. 

O Sr. Waldem.ar Motta . ( 4• Se,r.retm'io, •ervindo de 2"), 
procede á. leitura da Aéta da <aessAÓ' anteeedent.e. a qual é. 
~~~ . {l~~~~a(l~~~·: a~:Pt0~~:~~, : , ; ., , ...• ,•:·• '!:: 1 -. . . . ,, , 

.i ~ .• ,.'··· ~ ..• ~., .. . .. ~ .. ~ o .r'' ·. t''• • "'ll:• rf :~ • .• i, ·· . ,~. ~ r' I'' .. : ·i .· : . •· .... · ~ -·.~ .~ 
~' · (l .~~ ,':~~~4,8~~·.: i'-:11~~7s~ :~·.r~tu~~ ,4~ .,E.'(pcdíente~ .-, : 

~, 1 ~ 0 •t")l ;... ir,i ~; ... ... ; . . , r, l\ .•;',•:·· ··· ·r· .. . r:· ;.: , , l . ·· · ·· . ~· : : 

.o; ; •.O:·.~· .. ·~~~o .x.~·~ .(:r. s~~~~. ~~~i.ruio '(k' t•} 
ctec~t~.que,~ ~ JxPe<üePte a ,.ser.,J,i€;1~- ... .. ; ... : . . .. ·, ,. 

> o. • ' I' ,O , • < I • " \ 1• • ' ' • .. . • , . ' ' 

. ........ ' .; · : ,..~: -.·; · ·'·' · fJ .·•t.•t.: --: ,· ·: .. ) . . · · ~ . . ·, . .. ·' :: ! I'' • . 

O Sr. Presidente - Tenho sobre . . lf' '.Ul~ ,dois: r-equeri~ 
~~~~ ~ue .vãoc ~l;. Udos •.• : .. ·, .. , .. .. , .. , .. • ., .! . .. ·. 

• • ~ • ' • o, • r. \.~ ~· ' ' I' • '' • ' I , ' ' ' - , . I . l . • . 
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São, suooessivamente, lidos, apoiados e postos 
em discussão os seguintes 

REQUEIUMENT lS 

N. i8- i931 

n l·_. t''"t .,. •tt ,, :O •'• Ij'"•'• r·~;_,·. , ;"(! . • . • 

i 0 - SP. os funccionarios it'ttrD.g:•lós·· pelo ' ~ deérelo ·'ae 
a!"lni.~~i~ .. H }9~m ,r,eac;!JJ?i~ti9_0_!!,.S"q\1<H~~&. ~~rs:o~ •. ,~s -~~p~rtic.oes 'ru"bordmadas ·ao· Min~ter10 J11 Vzaç!la;:leSpecralmente nn 
Centt•al do Brasil, a exemplo de •l:J.Ll'O!i Ministerios. 
~'. ~b ,j: ·se' os eni.elilibt~s-;êl~ Ji:##.r~db~-~~1~. e_rrf .Q~Q.-

mt>Jlldacte, fc~am aproveitados ·n~ quadrl1 ·(tâ Sup~rmtenden~ 
cin da EleL"lrificacão. conforme de~~rmina o decreto n. 24.722, 
de: ·23.1Je: julho de- •1934.·· ·.<>·~ .:' r···T .:.... ~:.: ::nt·:'~ 's. ~:; o 

3° -- s~ todos os engenbeit"J~. n~fueadôs 'para;;a_ s'úper:.: 
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j~~encia: nda ~-:Eleetriticacão•! ror.àm' iticidóí:f ido! qÜa:drd te
e:'QJ.li_ço_da Ceptral do,:Br.asil,•eomo mandãro al't~ 4o; do mesmo 
decreto. ·· 

~a~ a das ,~~~. ~f.. q~ .Agosto -de, , 1934 /~Adolpfw, Ber
gamm~. 

· .. ~ . -./ ::·-:::-.~; _:: :: ~---· H .~:--.··:. ~;.:_-,_·~ ./ :·_.~- . ·. ~: _: .- . 
. : . , ;, ": ) . . '. . 

•. ~ ~ • • . .• . • • • j • ·.: • .•. --. t' .... - . ·' I I• . . ' .: 

··: .,·o.·sr; Presicíerite --.:._Tém a- palavra. o S~ •.. Leandro ~i--:· 
nti~ifu, prinie-ii'if órádtir inscriptci:- - · ~. . . . · · ·. · -· ~ - ·: · ·· ' 
, : z_: :.:• j; ~: "'; ·- ,1 , j !"' , 1 ~ t ; • • !. • 1

,: : 1 ' ' + I , i. 1 ' ' I • , • . ' I , •. J • 

;ú';Q,,Sr~ . :i.eandro cpinheito' --'-' ·sri: 'PreSidente .. riobrês '·eóll: 
legas, peucc ;'affei-tll: ás· -HdêSJ rla · tribuna;··"Serripre procül-ii; 
d ella .. afastal7;..me~ J)l'incipalmente · · nesta· • C!t!iil.{ . t~tnendo · que 
no; éóneerto díarmo-nic'o :cto!f- díséürsós: e: debat~.S ··pârlari:lerita.., 
r.es;· a> mint1a voz·,se:con'stituiS~e -u,m:a:: nota diss·ouan'te. 'HoJe~ 
porém;·premido·pelas: circumstán~as, nlóve-:ine ·o 'dever· hn
perios·o d~· concorrer par:í,;'U'lria nobre·: tmusa;>obrigand-o..:.roe a: 
sair.;do· :mutismo. 'a que· me c> havia ;já . habftiiitdd: -s-r:.r: Presi~ 
dente. Srs. Deputados, Quando em 1929, foi"d'esfraldadà a: 
bandeira, q~e julgayam()s 1saJyadGra, ·.da ,Allian~a,Li~al~ não 
trêpidei, ·no. Pai-á, em associar~nie: á, su~>~and~.,Jihal~e; 
rerto, convicto no mais purQ. ·.Ídeal deque.irla'(Juta .. para a 
redempção do- Piüz,_ para ·a surr-~eforihâ. pdlitiéO.:.adriiínistra
tiva. Combati; senhorés, e'ctimbati·eorritõdo-ó ardcir de um'· 
espírito ·a:inda'.J&ven e desprentJirJó, sem antevei-' '·récompeD'~ 
sas pessoaes,' mas sõ,<éàtn :os o~bos:··mos t:to:·id~al'.Súblhne· 
da Patria. ' ---- :·:' ' ::-:···· ._,;: ... ,. ·· · 
-:;r: l :VjctoríoS"Os. · -pél&s: armas~~ 'em: 1930 !· Já~ dec·()l-'rioo:~ ·(juasi 
quatro annos. Quanta desillusão! · ·. : · · · - ,-
,-, "-.:9::~---;~0LPa:q,;B.ERa.u.t~-;..:..r;··Infelizmente..i'V. ·-E.x;' está 
àff:ir.~ndo ,ynu\r:vllr!iade;;; rll.uanta,idesiU::tlsão-1·.·,., .· : : ·.: 

• ' ·i':l(}<sR:~'ci®ArNinruY: PfiNHíEliRO :'i': sé·· •aiS{irui ·ii:itara.xri · 
Si;· Pres tden'téi ::,por'· r tflri!'' Íd eàf': 'pür8 · corri; ' Ümâ ·~aoofcacã·~· 
desassombrada,' collimando, apenas, ~.grandeza. da . Pa1riâ; 
outr-os,. , poré!D pdSte,tgatã m-estes>: :iãeaes·!· e · <tellés !izeriim ':I 
escada. r'ude e grosseira de suas ambiÇões ··pessriaes·. :. Eis ';o 
que, vei:Ilos o .m,l.e _pl'..esenc.ia~os.:nes-t.a. gr:ande.,C!lm~ha ci
vicii; qüe ''câd':cvez · ci:1~se :ayf!ruma: ,sé .í.dtéi!sU:ica, t(e, Norte. 
a Sul, campanha contra' ·a· 'petpetuãçâo 'dô!h>ôi!eres: c·ontra 'á 
pm'~nciac 'dos.-, :interVentores- t:omo · governos 1:con:Stitueio
naes .drer·.;Estaoos..: ···:· ·: · r: ···r ' -' ;' ', . · _. ,_ -''· '·''"· ." :; : :~.: • ·.. .. ·, · ·: ': 

c··,_. : !~.I?J P,Oij~r~.~:çJo~, ~ - ,~-el~b~~~à~de.-~ dos --~~l>M•. :n~~uei, ,para 
1sto .o ,xne_u .:vo.to. e.-JtoJe. ,.cone~en!e;:.com,o rneu"111odo..de 
li~.n:~~r" álj~f'~9~; ,-~gr.~~ff.,m~A:: gr.a,~~:l'(:Ç.~h9;~~--~~9u~l}és~ qu~ 
~esta , _CaSJI:•, ou fi5~a, ; ,ç~a.WI]l,. !'ls~a, P,er.J?~~tl:!lQa.O~ . essí!- Olls.a.r~ 
ebl:a _,ridlcUlà... Lde.I>I:lm~nteAi!lra O!> nossos. !óros. d~ povp 
civilizaifo·~ , ........ , , ....... .. ··,~'~ .:.·:·. :::.·.- :··'.~- ,.' .. ~· · ' 
-rl~'O :S~.j_:~MJ;;NTR.io, ~ltiBÔA! !.;, ·P~cmttt_à;-,Y,~,:$:z:·. ; um 
~r.t~'r · ;par.a ,q . restab~J~~~p.8Jlt9 ~o, fa~t9 hiS!torico·. , rV:·· . -~·· 
n;\o ,,v0to_u:l cóp~a ·.a ~tHç:i5),-4os, ;1;nter.ventorcs.;~ 'V.,, Ex •. n~~.o 
C01f1pa~e.ceu,-.:o·:(lue é.ditf~~en~..: · ,, .... :. · -; ·r ... .-- ':: · ·:1• · 

··:;· 01:SR;>; LE.~NDRO'~'PINHEIRQ:'~ ''Ahst.i'Vê;.;rne de ·votar. 
P'ór q~~~- Y'-· Ei'; 'sab'é 'tier~eit'amênte ó:'motivo:· a. pedido dó 
~ú': 'amigó: .·Df. · ·Ab~l Ghermonti; <•afim ·:a. e: •qü.e'··--não'; Viesse 

~:~8§~~v~~5~~~~~ia:~,~~si~A~~:- ~~~~':;~~~Y H~j~:::~~atâ~se . a:: 
... o SB·. cd::.tE:-ITmo-r.JsBô~· ::-:'-.>~p~nâ\J frís'o .. um ppnto ,bi~.;. t{)Meo : . . . . . ·-' ' . ' ... . . . . . . . . ' . . 
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-•·'-· 
_.,; Ç}:~lkLEA~QilOi:PHU:I!ElR&:...,.,;Mesmif:lqaimlf(j~ lJfl'efól 
kl~l'if;:~.~j ~ .. ex": :oãé. :temc- r&Jãi)!.;-()(ienj: i;fe-· :abStc!th, ···.De{t~-· 
o voto. .r: ! ~· 'I']~: ·· 

-·;·:,'() •SR-.:, rCtiEM"g_~o:iLl~~ 'Abio'lut~fe.'-' :' · :::.'-' :..: 
1 ~ f ' • • ,• ~ \ • 1 

O SR. LE.A.l\õDRO PINHEIRO - Pensa V. Ex .' .de~sa · 
tórma. Ainda teremos algumas questões maia a tratar. 

. E o me,u Estado .. Q Pará, .E~.tado qu"' ~roP~ es•e~ ao 
lado ·Cf:ls"t:-iranttés 'biüs'dS',r:õ) ~ - :'.Xicbu-::-desiifcehid~.: . l: iifõ.ift.. 
ferente a essa reinvidicacã~' -~obiê:· Ei'Iê se 'manrréftá~ ái:iü1: 
Q~l.e ~~.enf.9.r 1 ~e$1. :·tri.bi!Da, . ~la~:CitSan petaJminhaOvoz, 
~~·:~i.;er.' .. qji~ .. es~!i~: ~Jeli~n r~ Qão : :deixa~á .sem ·.Oi'seu :prn'
te,sl.?· , ~ti$ ::~~i c~~UJX'I~a.}~ale : :attenL~oo !<is aia~ to . lld;p~rj . 
t:!,fO.le.cl.ado,. ,pc}.Q~ .se.u lD terv~ntor. . s,,,; EX·•: •o. · Ma-Jor• Maplbaect 
B.aT,á.t.a, .·;qúe .-Íl~~. ~ó .q~r,. ,se . ,p~rpetuar · . .no:,. mesrno,: aomO'; 
ai~da,.mais,, ,quer. !~z.~~; do, :P,~~ .... :do ·.meu,.~stl'~·· iuro .(euds ·:de; 
sua. ,fap:U.{f~1 -~t9:-.~m- , tp1~ ~~~o~~ a~ candidato~ du; ,~ 
i_il!P,~q P.a:ra· a iJ;eP,~~J:!.~qi J~dera;l; ~ ; ~ · de .umcseUi:cunhai:lo 
paca, ra-•estaàuat< ,-: '~ ·· '· 1-1• • :-,•r· •·' ' , ... : .... , .. ' _.,;.: .... ... 
,: .<; · (j;:'·lS'~.' · ~ot~~: ~"Y~~,:-L,· i~sti· · 'est:i:: : ~~oirtêc~dd. .:-~-6; . 
.Bl'!líM1' ;in1eiro ~·:m<f 'IY s6 u.o> ''Parâ·. " ' : :- .:: ::.• ,,,; · · :;:-- · 
~-: ·· ·.:i(~~; )rk~~·i~~~{· '.: :.~~~~~~;:do~~~ent~ · ~~e ; fill~, 
jUS,~f:!~~~~ c,on~rW.,. . is~,;~··4Ue- Q-~ajQr~,Inte~~nt~r . não 
tl;CP.IJ;.11 ,~,~L\l-~,ent~, •... ~t_W~-~r. :~eb: coroq.l·~o;. QUJ.Z: r-~nfl~lr. 
Q,i.~~~4!_. ; n~1 - e~c~Hia.._,~ ~;an(\]q~tQ/3<'. deu: l.~d~ ao:. 
01rector1o para {azel-a. . , : ' .. · ~·! ,:;·. 

:; r: . Q ~.: -M.o~T.i.LAG&.=:"':-'- lnl,!lgiQ.B'!"Se: :._o _tllajor.,:Sa 11atá ... dan
do liberdade! . ~ot:~;iíl1~~ i· ,.):.;;_:;", ' -~'-· : .. ,, ,_. ·: : ~ : ;: ; ; 

i.'~;: O :-.SR •. JLEANDR0'·1P'INH-Em~~...;;w.;:ti:hbef '~itatne9t~ .o 
meu nobre collesãH~i!:+Ma:l."j(1; tChe~'l;'· ·-'q~e•ró ~i~'fori<f 
q~ ,.i?.a~;tid~ ,..do. ,quaJ- fiz ~~~ J~rri,sJilluadw ~ii(igido 
P.~:~~J~r 'B#~ãla:~ ~qÍJe -~·~'_.ijiifpa[yo· . .. ê)~j)é~:ta4;i._naque~l~ 
~~t:ff'i:q ;:·~· L.X~JJl! :;~~:~ ;: .~;·.'t!•J I' fJ: .'l!_·o:!l;~l.":(:l ;,;:_; ,! ;: l~r: :t_!• : .. .. · . ~.;. r:)'! 
:. :• :O~ :SR;. :GOmiENTl!llu.• ILISB&•.l-.i;!E;!V;::•!Ex: di'Z:~que .. :fa.d!li 
pat:".té1 do·-.D~rio-"?1·- '.i: !l !; -:: ;,u>: ·d · ~:--:"'~ ".•Yr~_ '.> ~~'·~·-- ':·o~~··:~ ... 
- i:; !õ1

: srt.:n'~ifo.;; PlNBEtíiô: '_'.:::..2,~'Fj~ 'j: ;:-rté .. . ~f i;i)~cté~i : 
"'otrl ' <is' de"fu'li.V ' "fici· e''óii\llí.' "J.ú1nlí';::r, ::::Pí'_.: ••.. ···· ;,_. ·."' ~ ;.-~ :": • lj .:-!:: ' ! ~tt)~"i l:'f:•ll .~;~f:~ ; rlt(1$t"Í ::, ~(lt'r f;~ . · .. · !j !:,. •. ; f · ~ : ; ' · ' ;, .-: :~ 
-();~·:Ol ~·:.~M.ll\ro; ~CUBRM.Qf!Ml ~·;'i:..--:Eiz::4~ !Ulembror;do:'Partidot 
até pouco tempo, só agora é que vem fazet -tal::~dtesto . 0-'.""' 

"''1' ' -~';:;lnl~ f'T :;.,(J.:.lii:TriR"O "...:r .. ,.H· ..... w..,.;...t,~ "' '·y• · ' 'd ''''f~r"• ÍJ .-:;b '." "'v .,n~' · tir.ia1u1 ·y""',- u~ ·.:;:.;....- , IM" "'e · a ·e con eco 
' ~rfeltafuent~' a'! sfüia;ça~ ~'do'!~~cíõ:j rE·-· ·o ·'Pá'f:~ ';qiie ·cotitr.:. 
§tía ±íh;ômí:ao ~ ·ti'e"M. á-'· .. ·r :~rm"~· ' .lil')óg,~:· 'ara~se.· s;·;_ciüi."se~ 
ãebáfu' "& ·~~da!f' ·'~l'â ' áS.'-'l"• Wá'o ·-~ moménto :;o -.:. 
tíórtini{ porque "íhnda ~o I:JlCiieii'r ~ ~f;':Ufua~ vf!i·· êfu~ .. .'.a :11g;. 
licia os esP.ia a todo o passo. -· ·_ ... .. " " 
'! ' : Fififzmím te :: ifr. effii. nmitó:'lDOi Mói'if~:~ -:-llMá, · ;f.éprêsen
tl(dó, -~uP:!i()'l ÍU6,_ rp§t'1~ ~~')liuÜíêre·:~ rse'iís · fílti~; 
ú~doS:·:~uruen~:>1qu4V1"1l'-:\\al1otr~ às :';§éfi~') dírei-rós r·d ê 
pr'ogenituras por pratos de ~mlii&,:rsE(• cô~ em:,wrn~ 
4~n~JTl ~o~ . .QAA j._aillda() ~ I~~1· 13'Xd}~~-: .~a~~al:;l um 
;t.)9~W,t.qu~ ~W. R! .~~ ~~!;IJ ~e-h):5~.:;Jv1~ ~S:Ódma~, ~~ 

t~~~~í;~~~~ ~s=:~~~~?s~El ~rtle~~àii 
~urõ ·sodré~ ~: p~·rãó ·de· i;atriotisnu~ ·sem · ~cül~;)i~ti;i.~ 
~91.1? ,.,d~ .. ~~~ P,._s .. ca_H.s~~" :e~ubl~~nas~ ~.Pãç.. , ~.acilla, ,, e~pora, 
quem 'Sâbe," ·'n'o ·u1tim<> 'quai'tel 'dà' vHia; ·em --se levanfa_r.:..gqffi 



Câ'nara dos Oepltados -lmJresso em 07/10/2015 15:50- Página 5 de 16 

-.ta-
. . . 

&~j spiri:ttw-·~ov.en ! ide tbàltalbado~P pâf'li :ldi?'Jéll !!(ftie ~âeeeita 
ll<•álfMlAe&li'di~era·· 8Él! mwis;·:a.lto•:cati8'b 'tlól•seY"rlEStadb, ''~~ 
aâb;.:vel-tw..resRalar-.apnessadamentett11(1: d'eblrve ' iA!1('ifta'! frat't'i~ 
ci'Oa-,-.tltle•iá o:se esbde&.• em-' todo< o: ;Bra~Jili ' ·l:loni r !á~' violéooiás 
premeditadas dos interventores que d~§&JtWV·.l)rõl~í"' '.ty: 
sacrincio daquelles que os aturam ainda. . . • 
' ! (; •:; Passo·1a IJer' a• :saa:1:hie~r..tçâw-'ti ·s~u maniTes~õ,' publicado 
bojeJ<D!J'~tdo-dlr.li.til. - ,; .: :~".' ·.:·p '' :i:' : · •:::<-.·· L •:,:···· 

~-- _. ~ .:: .1 ~ -:.·i t.; -~ ~-.;; ;; .' .~·~ ~:_ : ' t : . · ~ · ; i .·<~ ; ~; :. ; . ; 't ·!'· . : :·.· ; ~:: :· ·· · I, · 

~~ ;··: ::-, ;,:.,: . , .. • ·:!i : · · :·::: ~C6mo t~ne'candidâto:· · ::::: .· .. ,, "' ·' .... 
. .·-: t·· .: : t · .· : :' • • 
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__ ;.Jli;l_29--

iherid; pos[o ~·f.im ao1: 'regime~ de -dictadu:ra,: abriam.:: se novos 
,horizontes; ·diante: de• •todo5 "os ::,homeM, qüe · nlltfeiam' ii ·-sUa 
·.vida,,pub1iea:•pelas nornlas ·de . .A:ndré·Tardieu ._:_"vivfi~f·Wu•e. 
,JJense:rd:inrevpll1'le1'' libre; · vtveT, pensar1 'e· falâi.- 'lh''reu~~rlte. 
· -·-;.~ ·Na:'lei'eonstltu~:iôna:1 ,.de i6 :dê ·;ruflio riéaram' ·kli:âiítidos 
;o~~ d1~fti!s,~ ' qtiê ... ~e.ye!J(: ~~b~r :a. -todo.f os . ci~~q-~9s ' : ~e' : m,n:a 
·R!epulihca;·• onde· os· l)reeeito,; legaes· valem .rna1s do. que a 
vont~de dos que mand.a:m:•e ·governam.;· rssb fól'o re'sú.ltiú:io 
''dps eSfo'rÇos: de 'uni· 'grupo :vàloroso "de: Jnrislas . 'emerj tos e . de 
J)glit_igó~ · ín~~ti:~~ .J~ .. · 1~ons,trgr~~dos;: .'q_ue 'ri~ A,S_s~~l~li',.:qón
.s~ltum~ ~o , ~Imo ~9fl:'ente . tez .. Q)le · vmg!I-§Se!Jl ~s <Ílsposifi~yos 
salutares da magna lei de ·24 ·cte Fe-vere1ro. . · . . ·. 

· :~.'. i-' ·E-~graçà~ â' i$sb' ch~gavani.os' 'ao.ter'irio do' .ri~riodà revo
·LuCionario; côirio:·eu J)l.ide prever' desde {93-2, em carta poli
. tica .. publi~ada .. iíó _Correio : dei MQ,nhã.; ·.aos . 20 de Fevereiro 
·.a.aqu~l1E( anno,,)ipde flco~ )i~f e apregoado na : }mprensa, 
Jle~ta _çapital e nos Estados:, . . , . > ,· . . . . , , 

< .. · :wA_}~volúcãa.:pão f.ez dmLsetis factores. os.donos.ou se
'nhores da Pàtria, que de 'tódos nós é mãe e não apenas ·ma
drasta dos gue,.r~~o.,a,s~cudiram no ,tumulto das ar~as para 
,s~reiJ;l_Y,enCld<;>s.. . . .. . ., , . . . . . . . . . _ , . , L · • 

· . ,._'.,,Spmos . u1P;
1 :Pa:#íqo J)oJ,itíco, ,quios .. membros· vive:{Il in

_.timamente . e, . .'sóhdamente ·ligados por pensamentos,.e. senti-
'in'enlós co'miriun's; ,<:ú:íá ; deUes Jazem ·.um . só oorp(i, unidos 
·.para a. de! el;il . cio . seu ·credo~ .. AssistimoS.' silenciosos . e· res1-
.sn~do~~ · 6 ... ~~<i~s~ )1_9~ · ·~~:~un~phaq,ore~,, .~que . er.aril,, !! ~orça, 
_muttos .dos nossos amigos tendo, como . pagas ·dos seus ser
. vJcós;, ~ ·. reoómpe:nsa das ,suas virtudes, os ergãi;tulos a qüe 
foriltn .. ·r.e~plhfcjos· .. , :, · . .. . .· · · . . . _: 

. : ·. , .E~ : temi\o· .. ~e .. récomecàr a nossa faina em bem .do Es
tádo ao qual temos· dedicado as nossas ennrgias e em.be.m 
, da, Patr:ia, _a quem .. tudo devemos, . e cujos beneficios· a:Ufe
. r:id.'os .. em "longos .. á1Ulos. de existencia. seria lmpossfvel., pa~ar, 
por· inais· que indefesos lida.ssemos longo tempo até que ·nos 
coUiésser·à··morte, quando·· será ainda ella qt1em rasgará um 
pequeno recanto <to seu sólo abençoado pura receber o nosso 
corpo algido e frío. Nem reapparecemos como uma legião 
de combatentes e rancot·osos ínimigos. Queremos que nos 
seja, .gar:;tnt.idç. o. dir,ei~o de defender __ a .,.c!lusa pela qual-, sem
pre ·conibatêmos· oà melhores combates, · sem desalento. e sem 
temor .. se com os que se apr'egoam ainda hóje revoluciona
rios, em.ansias ppr.ostentaros seus títulos de batalhadore-!' 
-·~ de her6es;· feitos·· ·e-· refeitos 11o us·o· 'da·s,armas, que em 
suas mãos poz a Pa.tria. para que as manejassem em sua 
defesa e desaggravo. se com elles nos encontrarmos, irma
nados pelos mesmos pr.~ncjpios e; empenhados em. pugnar 
por aspirações commú.tis, não' hesitaremos em conJugar os 
uuS:iOS. es~orços para bezr~ servir a .Patria, }Iue é nossa como 

~ é . délf~ ~: :P,pd!lre#\p{i assim;: ~J?.COnirar-D()S, _ . ~ollabcradóres na 
mesma· ,iilissão- constroetora. . . . . . . ' > E fói'.fiéis . a es·sas palavras que se ergueram. ,os nossos 

. ·amigris 'inoviàos pelo' mais nobre .dos sent!~eutos, e do qual 

. um dfli. ~'oúnc, (aJaj· ci grande Bossuel, _u'm !;Pntimento na tu
~ ral, ', à ' ti>dos qs :Pó~os, 9 .. que o;; J.atinós àppeWdaram_ cha.rit(l-8 
.· iúil.n·i.'"s'olii .o 'ainor P,a. patria. que, no~ leva a amar. a terr,a. 
, que .AAbitánl~s ;:juritqs, venco nella UJ?la ~~e commum, .sen
. Lindo-nos a· ellü Jlr.esos . por elos .fortes ... qv.ando. pen.~:u~os 
q,u~~ ~, rpesma terra , !JÜe, noJ> -~~pppi:tou, ~ }lU~rJu, e_~ quanto 

· v1vemos;· ' óa'-de· reeeber.:..nos em seu' · seiO ·quando v1ermos a 
morre1: •.... , . - _,_,. ~' '' . ' ·~ ' . -.~: . ;.;, . ; . - ~ ' . ·: ' 



Câ'nara dos Oepltados -lmJresso em 07/10/2015 15:50- Página a de 16 

......:-él3CL-
?.O'i •", ;~ ~:!'MIU~~~: .·~ <eJ IJHtrl .. Bt:é 1Uite(J.I1P•.1• ~ 
,:.-yppfN.~:~~:·~~ ~~~de.f~-.~o.JreclltJ!tta ·,d&,meü·brt, 
.3lld~~$la-YOJl~JI~ :J:Ioa .m~t~- i .amigosi;·e< ci:Jllt,enallíeo11, ·:QUe 
·.~: .ar~ar.i~ i~ -J;H~~i~: do . roeu . .galiinete-,,~onfoiflado··.oom 
Jlh~~aqc~ .~on~o~adP,r3;s ga ~eu.; 1~~ssado.::S:CJll.·,tet;:;~ in
~~d~i:J~ii~,.~-:~~!!O~tt. r~9l.,n-etW -~ .. ~"~r.~Q .... ê~ ~d~. ~~.)~~:. @f:!• .. 

~~~ .. f~. VÇ~f• $~l} mui;! .. a.:c.~ns_~le~l,~: ,OllE!!a .~; .PO):;·ffi<;:1 . q~ 
,!:o:~· :g:ov!1r~,o; b~9re~~,!',J-ei:Jo .. ~ ~l~~ffir. .: : .•. ;. ,_, ,~. ,,,,:;i · .. :.-

E . s.e ,por .aoa.~o , &Jpda . hoJe .. merecer .as . prp~, .de .alto 
~4Pt~~;: .~JP. :_ gpe-,:,em, 4~.as:: ij,.~~~()s· ,t,úf;. ~i.~t,i~~!fo A-1 oa\ltk 
: ~P~. ~iWI'e~s,as.: .~W .. ~J.i!l.r~~- ,no.~ .~~~~~?~~ .~~eJ.!çr~~~: :q~ 
dént~o -em· p'OUc~ ;s~f· :v~~ , r~h~ar •. a .:~-~s~.;:w..~!Jes~.a,w=s : ,4é 
5~t:i_f~a.nç,~ , .. ~$~r,~ I ; r,p.rr,~s.J1pn_c;!El~•• · .~Ç~!ô)l~a~ªQ . O(J ~~~~O~, que 
·. JI?é .. for:e~ : .~dQl'.. ;;e · J.1~~~~Ç>~ P<:W. ~eUes ~e r.Ms.Qbl'Jgar •. ,sm:Jl 
,d~~(.JtlrÇl, .~mpenl,!~do ~nl , na o,·. pe_rder. a. ~S.Uq1~ ,, DCl/1 ,, ne.Cal:" 

· do .. c.o~eit~ 'dos r:nt~· . qi_~· P.te~r.rém.: .Tatn:b.!!.m a· .mjiD,, :"*-o.-ca,
. !bei'á"nehuma cuiJ)a- ·'pelo desa~e·rto · ~,a ese,Ql,ba; a .. Q;t,l,e. --ti~ a "d,e 
levar o coração ; valendo em ~ertâs ' occasiões' mais as ·vo:t~ 
d.a ~;vmp~~Na .. ~e._ai-9J~.,am•~;. (,lo w.~e .as ,ly~.~-~a .. r.p.ão, que 

-põem <ft~t 'triarofes10' os nomes-'· mais nl'erl'tOrlOS-' .;-· · Laur.o ·-sõdré""'' : ' ... . , .. " :; ' • · .. , ;; ,. ·,,·, ; ... ' ; ' · ' . ' :; · . . ,. ; . ' ,: 
.:.;·: G< rraã 'p'ree:fso''fazer maiO!''?< ~o"ilrirentaÍ'iOS. ' ; .. é:··.:_. . . :" " 

: _Ç~f':fj(! .e:rp. ~e .. o .PQ~o ~~. m*~·~.a ~e.~a •. ~o~· ·~ !JÓ~~-~à 'e ~a 
_s~~r~~~e~~~,~. _ de·:~~I(r~\. ~~~l!,· .. çpl'l'~SP,~P~~~: ~ç· ~O?Sú. : l1-PJ?el_lo, 

: ept11pre~~'!ldend_o a: -~g!lt'f.rpagn~-~a,. nc;w~.a · Clln,t.P..~J:~t._a. 9u~ . Y,JSa 
~: · ~. ma1qr .. ~a,nd~:t:~,;,trgnqmllldtt!:l.e ·~ ·. pr9spf'r.i~~(j~ fu~l;(!-:'11,. 

- ·- · · ·. S'e "'iifa-í""'· pn~·so ~'di:zr'T"; 'nobn><:·:· ~.:~llP~as. n'c;ih~· ril'omanto··: é 
·lfiizer tim' :â:ppen(;:aos''E:xnl·o..S; ':Srs. M:inistró.'Mo ·e :Dr~ ' '6"e
-tüJio :v-ãrga~: r.)arifqúé''b'úçam ~ ··::imbr:ja"'·D:·.;a{ador ~dâ!{lü
. 'tas de ·irinã"oS'·contra ·'Irmão!' I? .:-v-·enhâiri' dirimir' Q ·at:Hi5o; ·rirt1-

r.a,ndo a .. ~,PO, ~Q)-te~lf>~_JQ117'r,VPJ!l.~r,e~ , ~_ge~'j)a,x:t~(~iltt>'jês~
-aas; Irão ' ·presldlt" ' o pleTto· PÍI'J!Ottl ,para 'âs · suas' prt>prms ::éfeições ··· -.;: , ·. · ··t·.- ~ : ·•·,.•: ·. ;. · ·-:.·,: :'-' ··· •-.d:.: .. :.:,," ·•· -,:::· : 

-.:: __ :_: !'o ·lir~~~~ --~~ee~~~. -~e' g~ra. ri h~:· \i~: .il~er~a~' ~~~· ,tir!\~'S,;.P~~a 
· 'qtle possa surg1r .'do ''Otb '<;rr1·P'to . . a verAA1dáde ·das· mesm4s . 
'·:::; ··,üfuíio iJ'e#t rf!<'ii{iõ·,fle.'f!l .- '?' :i-i~~~~r.'~~é~*~~:~t>:)_;: ' 
• • •• • f . ' . . ' . . . . -~ i:.: ! ·.; ·; ; • ' . . ·_, .• : : ~ ' ~ . ..... . : .. 
• , • L:_ · · · • • · ··' • • • • - · ' · , · ;. , ! ' A ' •o ,• _ ' ; •• • • ·~ · :i~ ·- •' '~ ' 

. ' ,. ' . ,;·,< ' •' ·: : . '1/i . ' • . ' " , ·- - ·•••· ' . ' · ·.· . . 
'' •.. . ~ ~) ~-:. : 

· ·. · O' Sr. , Presidijíi.te•·...:,:. Tenho· aindà"sobre' a· mêsa·;·um re-
~:~.efi?1~:ri~º :·.~u~rya,~ . ·s.e(: Wi_q·. ; . · : ·:·, ... ";·,, ",·. ··: ··.::;;:;·;·: .. ·, . 

. ,, · ! ·:·' . · : E': lido.: ap·qiá:do:0e ··posto ·.~: discÜ!!sfG o s.~-· 

~ : ~ •. . :· ·. · .·,.:;,~té,~:: ··' ,': ' :R~-n~~~~~o · .· .:· .. :,: . .' :- ·· ·.~:.~·;. _. : . :~ 
'. :, .. ,, ... N : 20 ~-.- ú~3.4 ' ~..-' .. ; . · . 

... • -· - • • ' ~- · • - . = :: ~"'· ·• : . ·: t: ·. ·. ,., =,·r;. ... · · · · · 

·. ;·: · Reqi:ii#q;: :P.or ' J.nt~~d'i.~~ d.â: .!!e~ à. 5e1arií'·s~íi'cl~~:~(s~:ín
forma~ões · ao Sr. · Ministr(l 'àa,' V1aójo s'óbre o ~ c:umjmmenlo 
.dado ao disposto no n . rx do artigo '1"7; ·dá' CónstHü iÇã(:( Fe
'deral, que' ~eaa ·,ã: tJniãd.' ãos ·Esta(los. · ao· Dislricto Federa~ 

~:.e : ~a,Qi, M\J~?c},Pios: i( 'co~r.~n.ca de. "ctuâe~g\:!er· triQI,Ítq·~~~ ';qh·~ 
"',gravem ou perturbem a livre c1rculaçao· de bens· ·ou ;pessoa:: 

., __ ;_~:Jfiis•·~ ~.l~'i~'(tl9s •qüe .os. tf~~!õp_or~~-rem~·. · ·~·.•J)e~ a.ss.ijit. ~~niaes 
· ·to~:-~?::mcptd~· P?.~t~ em,.• )?ratt,~~·- nas,.!_~·ar~Içi)e~ e _'VI~s . ~e 
,.to:m_m.~J?,c:.~ç~o .. ~ubor~~nadª~ .. ao~ .~eu_ ·~~.~lsterJO;, t~n4et;~.~e~ á 
,. ~.ff~,ct~vac~!l;·: d,agu~~nE! .. p ~~~~ M ~~l:ts~.~~ ?e 19I1~~; :-<~~ -~:" -.- · ; : :: 
:· , , ... SaJp.: ~ .s~s~o~~.,,1s :~e Agos~::~e:.i9:3~ :·-:::-~~ter~~ ~e,ry~~e. 

Encerrada a discussão e adiada a votâCãó': '' 
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-·~ . ,q .8r, Pl"esi4el11oe• ;~íNão•ha: :mai~ omor..es: ' !írulePip~ . 
. _,:. ·:$e , ;mais .llenhum. :d~s ·Srs • . Dep.ut.aoos :..-qu:izer. -\Mia-r:: ·Ida 
palavra na húra destinada ao Expediente;~· vai~~, ·passar<á 

Ordem do di~t' · · . . . : ~ ~·. ··- : .-·: ·: ~·· ,_: ._ .. ·:- ~ ;_ =· _.. J : .:'. _ •• :-. ' ·\ -....,•) . ; .•. '. , . . , , ~ : . ;. . . . ~ª ' ; ; ~~ l . r ·_; • , : , ,' ~ •·. 

-. - ~ - ; ... ·, . ::'· .. \ -~; .. : ' \• •' : • ... · .. ' ,· : i ·. · ~ 
-~· St.". J[oz~r(~: --~~~.:a· palayr~, . . . . 1 • 

: ·' O · sr·~· Pr~sidenié. ·- Terií· a· ~ala~à· · ~ nobt:e .Depu~do . 
· . ·o · Sr; Mozar· Lago requer e obt:eni''permissão ·para falar 

·da'· baneada. ··.; .. . ·-: ·. : •···. · ~ · ·: .... , .. ·.; ...... · : .. · ·· · 

O Sr·. Mozart· 'Lago (Pela ardem)'-'- . Sr. Presidente, o 
a1istiunent0' · ·e,eitoral por · 'qtiaJificação' ·requerida ' pa:ra as 
eleições de · ·u de ;Outubro prorimo, terminou h<mtem o seu 
-'J)!'azo•· t:n\ ··Pãi? . . .-Fáltltffi ·'::ipenas• sess~nta 'd\as·'\ Hira· o ·p .. o-
-:ximo p1eil? ~' aié:·hoJ~; .. a( Camaril.;, <JUe .~b~' ·a ~em;'agem 
- dQ,' l!."xecutiVO. Fed~ral;··para· reformar o -Lod'lgO . EleJtoral, ~i.c 
h(}je mim· se<ru~r· elege,u :suas ' C'olrimísSões ' permanentes. àfím 
de poder iniciar regularment~ ·seus h·sbrilhos. As· ' pra-f·~s 

~ aqlri adoptadas; no: entà.nto, ~cmselhariam a · que: já• ,·bouvcs
-.selruls· eleito. uma:· Gomroissão·. Especia4 e·-metlido hômbros 

â obra da r~forma do Codigo, que não vae ser tarefa · fa~il. 
"nem ... breve.; · porque,, :não---se : ~muda:::V:. :Er:, ··.não .será': ' Sf~ no 
.CaJ>itulo r.eferenle á •apu:racão : das ;.elcições qne ··.téremos• tJA 
fazer retoques e modificações, mas em todos os outrósj .in-
clus~ve.. at~. no que . dispõe sobi'e o. .alistamento dOi:! ~:eleitores. 

.. Ci~~; )rineipaltil~n(é ~ ~o Pistif~to .. ]fe,d,e~à~: ·é·,~aint:!~. díffici~m., 
e~· px:enhe. de: exlgencJas .. perfettamen:te. :tllspeosa:v.e.JS.. A .. COrn

.. missà'o ~peeia.l.' qe.~ ~~f.ar:Qla: da.;Ççxligó: ·EJ.éif.Pr.al.· i .i .~ri.á , p:r 
__ (ijçlo, .. me_smo,' . ád~~ ... ô .'_seu;:,t~b:~o;~ .:-~·r:a . ·,passal-o !i~ 
' c~~~~.s ·:~~ne~; . <iuii .. Jb~: . ~~i;lm . ~ . ::ult~rila demão 
)o~o se v.1ssem el,eltâ~ . .. , , :·- :: .. :: .... ,. .. . ·' ; _ · 
: , · .. Mas, .Sr .. · P'resi(iente... a. nossa. :demora . .em iniciar , no..;sor. 

, :t.i:'~haJn9s , .regulares·:, e. a · pr:eú.leiíciil. . dO tempo, ;·já . f~Yaram . ai
. ~:.dos~riossos .·riólli:e~ col~as ·:a:: J)rovi.:renclar.erri, por ex .:m
. plõ,' ; sobre . o. alislameni.Q. ~: :0//icio . dos .. estudantes, ~ ::..>bre 
:a ·pror.oga.ção· d'~ -"p~~:· para o aLís~entà automa.,tico. dos 
~embrq~.:dqs. sy,ndi~ªtós ·c:Ie c#l.ss~.· , .: •. · • .·; : . . 

_ . .E.' a · coJ1sequepcia . natural, não d~re~ ·A~ ,nossa desidin, 
: -~s sem. -duv-ida ~ d~ -moll~za C(}m : q~ •.nos·, ~stamos ., conduziu· 
_-do. ;ou ·m~Qr.; pr~parando, , .. para a :,f.ar:efa·. comp.le,meutar :da 
. que teFmina.mos.- :em.-::lô de Julho; ultilJlO; . ..... 'j .,'' • . 

Vam.os, portanto, ante:' á iniciativa de ' :nossos ' allud i<!os 
· -.coHegaS; começar: !Urila' •. ·obTti.J de • retalho',' tegislarido -por par
::tes;.: quancto- p~_er~~os;· e deverià~-oS · ·.Já -:eSf.,ai- · traba~~an:do 
-methodieameatei na reformac'do €odrgo;•que •a: :Revolucao ou
.tubrina·· tem·. ·comoi;:a· sua·' melhor, -wnão 'llniCa elaoora~,;ão 

.:rea~inente:'digna - dti entiomios.·'· · ~ .• , .. ,, . . :- ' ·.' ' · ·: · 
. "iras, j~; qü~ : !D(~~t:qll' fe~~~iM:q·);;oi~~a.t~ya_ ·dos: noS..~s 
~ol!~Effis, , q~e ,n~o~'?P"iiei'am;_..?;(>m ;.;t.9da ... ra~a~~ - :~.SP.~~ar~, .a , ~!et

.. c.~o :<Ja5 ·: Co)~nrl'pl?~ô.~s ·.p~q~at]~pte~/ .tJ~'[f~ltt.u-á-- y,;; .~···· ~r. 
· ~te~i.cí~~le,·:q:l.\e ~Jl)JtÍil -~i'al).ca;me.nt~.1 .. ·~~,11;lla ; . : oP.liH~o · .sol:!re 
· ·a-quena; de· taes ·rn'iciativas, "que · partm··ao"emi~ente , co~-
,. Pa~heir(),,.~'S·~ A~~lJ?.~O ,,1J~g,ami!l~·.::~.,..,~\l~eP~es~reve : .provi
. : de_n,cias i pa~ :o .a~!a.~en.LR ez .. otf.~~o 4i)s ~tt!fllO.! ~s. .O pro
.. jacto, · apre~,i;ú.adó ·_p.ei,O;,.illustre~ ·:re_presel}t.a:~te. ca:rte;ç~. m~r.e
-c·é, (re"'ra·eto, a ·-'apptovaçao' da Cartiára; porquê;· só pe1a Cohs-
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titu\eã~ !l.iltimanMmbe promulgadâ/ha- ailénáe!'ttm ~Jl'&i,. ijs es
;tndantes maiOJ:ilS -dé .dezpitO aniros··past"a'tám,:a. iet'l:O ·direito 
:rle,;se:Jazerem: eleito.res~>·.::L ,,: ·'· -'· · : · · .;· ·. ··.· ::.: · · · ·· ··r 

o SR. ÁDOLPHO BERGA:MlNl - Muito benL r·: . .•• .. ; j 

O SR. MOZART LAGO (; Penso mesmo que, para os 
estudantes, o prazo do alistamento ez-o{jicio não,. PQ(ierá dei
xar de ser prorogado,::se·:é'Cq\i'e)nós, representantes· da Nncão, 
realment~ desejamos a participação da Il)ocidade-estu,liio~a no ·prox'imo'p1eito: q ::·).· , :.c; ::,,, ,, -· ·J.:; ·, ..•.• " .. · ·-· ' ' 

.. ,,:; Em. r~l~~o, {!pré~ ,;í. indi~.ção t!las._mi,~AQJ:~ tr:ap:tihista 
destá' Casa; álvitra:ildó a prorogàção ão prazo .P.~f.~::9.::alis
tamento ez of(icío dos syndicatos ele classe, o nosso voto, 
inf.e~~zru?nf.e, não _deve. agora .. ser f6l;v.o_rav~h.cE p~:g: motivo 
uiúffo .. simples~. ,,J;lorq,Ue . OS Sf:Ud,icatOS ~e. claSSe:• :Já .. ;.~~ÍSt~ 

.. hª' .ipu~w. ,.~mP,o.j:L~oncwrera.w mes~o- , a~!~l~!cõ.~s ~ •. _3 ~e 

. Majo <lo ... anno :. passado., e,_ p_or.tanto, .· .~,·não . r.-em.etteram ·. ~s 
-,j U:i,~es ... ~·pffi.p~tert~s ~ as ~istas, '~ j;: :s~s' il~~m.b,ros;. q ualj ficavets 
.. e:c· off~cuJ., nao fqt cerlamente ... por. -~alta-de. tempo, mas· por
que ~e· : descuraram.,.atc.Cci:e:::.Qma· .. obrigação pela qual, aliás, 
em fac~,:do' ~odigo,.:têm respo~sabili4a,de criminal. " 

_ .. : .~ror-ogar-se o, 1 prazo -para: o alista menU> .idos membro' 
·dos sy,ndie~tcis •• ~eria: :abrir.· um ~precedente pelo qual todas as 
class~s •.. . · ·, .. :,:. :: ..... • <:'· ·· · ·: ··. · 

... ' cO.: SR.. AnoLPHo BEI\GAMINI·.- Não· só :para estes, mas 
· parar. todos· os· outros· que téfu·.;ciireito a~: ·alistamEinto e.z:-
.. offit;io .... -" · •h' ,,., .. , ~;:; : : .. ''··-.·. .. ·, .. , .. · · .. : ··: · .. 

;~ifi~-~ &~rbe~F!:~!Ii·~~;·~~ilei~~ ·.~~~~~:e~i~fi~(1~~ara 
-obter! concessãb~~'idênucii;':e '·isso serfàl '· .sem':.~uV.ida il~ma, 
-~'ntecipin: · 'a· ~eSor'd~it(}i#:'fd'iÇ# ·~da;~· :tu ~t1r~.$'. ~lei~-?~~ 1 .. ' ·' ·. c : : , ' 

· : ·' .S1tn, 'Sr;· Pre~1dente; :por(Jll~ nos.: sessei:í,ta :dxas: que ape
Iia~s~·fal'tam~ · l)ara ·as'.pro::dmaS': ·eleiCõés; :a:s Vàras Eleitoráea 
mal teriam tempo par:~, as _inscripções;: llaril ·a '~xtiedjçãO''\ie 
titulos;: ·para a''arganiZa~ãcf·daS: mesas, para· a elaboracão das 

·Iist:is· • dé'· eleitores' e ··para ·a· .sUa·. distribuicãéi ·pel~s ; se®ões 
· e l~itoraes. Não ·h-awrá: 'tempo:: para mais . nadá; ·e,· :conseQilen
. temente; serià ·imprudente· ·àtüirider · a·o '-àJ)pello. da ·mirioMa 
tÍ'abàlhista, o qiíe' :lamenW . profundamente, ·p,orQ"rie ··pre~.:> 
muito a collaboração oper!o;'ia 'éin ' tóda'S '·aS' eleiçõ'es. a· que 

·"t_ehbó eoncorrid~···ou m:e: díspôn1ia :·a,';éoricórrel•:. ·' Precisa
-:mos> :portanto, cSr: -''Prâsidênte, ,::'nãtJ' ·esqUecer. qué 'à ' ordem 
··~osi:ph~ilos ~ é- ai contlf-óão prím~éia[ dà seu e::tito.;••Os ~ui?.es 

não são de ferro, .nem;ól tempo de que:âis'(lõem::para exer
,.~rem ,suas-.ar.àua:s missõesné f!llgad(l ... •, , · .. ·: . 
_.. Mas, .:Sr·.: , ·I!.resident~.-: aproveitando~me · .do.· . ensejo.· da 
.• ~ta.r:.na trihllna, :~tratand6. do, .:(Jodigo: · Eleitor.al;, consinta 
-Y,. Ex,,;:que;aipda;ébame .. a- aUe~cão,d~ v.~ J?.x._. ,para~as. noti
.·.cias·.que osjorna-es\d.e.Stes:-días•· têm. vehieulado, .e. segundo as 

quaes o notavel professor d<:, Direito;; Sr ... Sampaio ·Daria, 
. actual.director do.,gahinete. do &.. Mi,nistro ;·da; Justiça, e 
. 'iiue'~ali s~~·.éiic·ontra. co!I1o'. cli'da ~ã:iíJ.a,. da )3ilye~ ~: como 
-.":pba~.o~ .. de.' . a.UfoiJ?-t?;vlª~: ei;Q.:; b~ÇY.Cfl'et,il7~' J~pl )á . ~~~o~ i?,~s ~a;I-
· .. ~~~; s.u~g!ls!o,~,~·~ser~m;,~ll.'Y~,adas :,a, ,e~ía .ca~a •. ·. s~.!;il,'e~ .. :U'qla 
.Jl~ya. co~#e.Pc~_;de:: .~@Octep:te ... .' ele1~or;a.l'" . .. e. ~ d~, "ql.'! P.C,Ietite 
·parlida:rio"'~· · · · ... , , '.' ·· · ·; ......... .. .<· · . · . ·~ . ···· 
. ' . ' .Não ·-~onheco;' '~inêfa,·' (f'tiabanio i: (f o< Sr: Sanmai o· . Dóda, 
~·.i.iiie -~é, . r,~~1lll;iin'tê; ulJl. 'ti~lu:i.i~o~' .de',· mer(lbimén~~: .. 'M.as · ·. · estdu 
.agnardanão· as'·'suas.luzes, para ·t~elll propor .a .esta Ca-

_,... . :1· ... •n: •. :.. • ::·· ··-: · ··.• "·: t L~: ':·.· .. n.: . 1 J• ' · ~· . · ) ~ 
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tbese sustentada. Sei que aqui,- na Camara, alguns collegas 
eminentes, o Sr. Pedro AI eixo á· frente, pretendem intro
duzir modificações no Codigo Eleitoral, tendentes ao for
talecimento dos partidos, ou pelo menos á sua animação e 
disseminação. 

Será uma iniciativa felicíssima, mas que deverá ter 
como ponto de partida, a questão do .. quociente eleitoral" 
1:1. que fite vim. de reportar ligeiramente, sem ter á mão ó 
Codigo, cuja citação muito me facilitaria estas despret.en-
ciosas considerações. _ 

-Effectivamente, o caso do eminente Sr. Sampaio Cor
rêa que,- supponho, já foi o unico candidato avulso eleito 
eni. todo o Brasil á Assemblééa Nacional Constituinte, não 
se repetirá. E é um bem que tal aconteça, para que a ne
oossil;lade dos partidos a todos se apresente· indisfarçavel. 
Somos um paiz sem disciplina, -em que os politicos soffrem 
toda sorte de aleives e offensas porque, entre nM infeliz.;. 
mente, .a disciplina pa-rtidaria não é ainda uma vi::tudo 
muito apreciavel, nem causa a que muitos pretensós poli
ticos se submettam com coragem cívica sufficiente, 0om 
docilidade. · · · · 

Mas, Sr .. Presidente, já me vou alongando demasiada
mente, e é tempo' de declarar a V; Ex. que, por .mim, estou, 
theorica e praticamente, habilitado a discutir o Codigo 
Eleitoral, é a ·collaborar na sua reforma • 

. Veremos, Sr. Presidente, quàl a resolução desta Casá 
sobre o palpitanté á·ssumpto. Aguardarei as luzes dos 
leaders das c.orr'entes aqui repreSéntadas. -para offerecer
lhes as sombras dos meus humillimos conhecimentos. · 

O SR. PREfiiDENTE ;..,--.Advirto ao nobre Deputado que 
est& finçla ~-hora do Expediente, ·. · 

·O SR. MOZART LAGO ~.Diante ··da· advertencia de: 
V. Ex.,·Sr. Presidente, dou por terminadas as minhas con
side'racões. (Muito bem; muito bem.) 

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

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

Comparecem mais o~ Srs. : 
. C.Únha Melló, Joruquim Magalhães, Lino Macb,ado, Maxi.., 

mo Ferreira, Hugo Napoleão, :Pires Gayoso, Freire de An
drade, Leão <Sampaio, Xavier de Oliveir.a, 13Hva Leal, Alber
to Roselli, Bar.reto Gampello, João Alberto, Solano da Cunha, 
Augustq pavalcanti~ Valenté ·de ·Lima, Arlindo Leo.ni, Ar-. 
thur Neiva, Edgard ;Sanches, Jones Rocha, Prado Kelly, Raul 
Fernandes, Casar Tinoco, · Alipi0 Costallat, José Eduardo, 
Gwyer de. Atevedo, Fabio Sod,ré, José Braz, Vieira Marques, 
Cyemente. Medrado, Raul 8á, Waldomiro Magalhães, Anthero 
Botelho, Jos•é Chrispano, Moraes· Andrade, Vergueiro Cesar; 
Nero de Macedo, ·Generoso Ponce, Plínio Tourinho, Acyr 
Medeinn,. Ferreira Netto, ·Edwa1d Possolo, · Euge.ni-o 1\fontei,
ro de Barros, Pedro Raéhe, Alexandre Siciliano, EuvaMo 
Lodi, M~rio Ramqs,_ David Meinicke ( 48) . 

i)éixain de comparecer os Srs. : 
·· ';J>aéheco dé. Olivei·r·a, Thomaz Lôbo; :Fernand~ -Ta.vora, 

M_àrio Caiado, Lui:z Tjré1li, Alfr~o da Ml!~t,a •. AbelChevmoiit; 



.Mau:r.'a·::càrválho,: Magãlhães· de Almeida, Costa Fern-andes, 
·.Ca.rlos' .Reis;; 'J.osé_ Borba,,_ Jebovah Motta, .. Martins V eras, 
· Yelloso' •·Borges, . ()don .Bezerra; Herectiano Zenaide, :perefra 
·Lyra, "Souto Filho, Luiz Cedro, Mario Domingues, Arruda 
'Carriarà; .• Arnaldo Bastos, José Sá, Alde Sampaio, Osorio 
•BOrba; Humberto Moura; Izidr.o Vasconcellos, :Sampaio Cos
rta, Antonio,· Machado~ Leandro Maciel, Atigusto Leite · Ro
·drigues '· Doria, Prisco . Paraíso; Clemente· Mariani, -Maga
lhães ·Netto, Medeiros· Netto, A1fredo Mascarenhas, Leoncio 

--6-alr.ão, Attilá Amaral, Manoel Novaes, Gileno Amado, Ne
·grei:ros Falcão, Aloysio Eilho, Francisco Rocha; Arno~d 13ii
Waj Laur.o .Passos, Nelson .Xavier; Ftlrnarido de Aibr.«m,--Car
·Jos 'Liridemberg, Godofredo M-enezes,· Lauro. Santos; Ruy San
tiago, Pereira Carriefro, ,Nilo: de Alva.rep:ga; Cardoso de: Mello, 

,Bqarqqe _·. de_ Nª:ii~re~h, . ;Lemgruber. Filho, Bia_s Fortes,·. Mello 
Franco, Ribeiro Junqueir&, . A:deljQ ~M3J(liel, Martins Soares, 
Pedro Aleixo, Augusto Viégas, José Alkmim, Simão dà Cunha, 
.João .Penü:lo, Jaão -Beraldw Jturtado, de . Menezes, Christiano 
-.Ma.Qhado, Levindo Coelho, Alej_xo Paragul;\ssú, Belmiro de Me-
-deiros, -Cel~o Machado; Campos dG .• Amaral, Bqeno l3randão, 
J;larn~ir!;}·cte_. :Rezende, Jacques ·Montandon, ;João Alves, Plínio 
Corrêa de Olivf)ira; Theotonio _ Monteiro. qe l3~rros1 -Rodrigues 
Alves, Almeida ,Camargo,. Mario. Whatel].y, .Guaracy Silveira, 
HyppoUtG_ do Il.êgo, Zoroastro •Gouvêa José Ulpiano, Cinci
:nato Bnaga,. Carlota,Queiroz, Abreu Sodré, Antonio Covello, 
Moraes Leme, . Henrique Bayma, · Jo-sé Honorató, -Domingos 

.)'e!Iasco, Alfl'edo '-Pàchec.o, Francisco ·vmaí:iová, Antonio 
Jorge, Idàlío Sardéínb{ni, Nereu,- Ra·mos, Aarão Rebello, Car
lGs Gomes, Simões Lopes, Mauricio'"Cârdóso,' Fre;dêrico Wol-
._fe~ut~lc. · Yictor -}tus~J!lano; Peqr;o. Vergara, Raul Bitten
court, Adroaldo dá Costa, Minuano pe 1\f()~ra~ Martins ·e Si!
va, Armando Laydner, Màrio Manhaes, Milton Carvalho, RI
cardo Machado, Walt_e:r ·GosHng,--Augus.to Corsino, João Pi
!lheiro, Horacio Lafer, Pacheco .e ,Silva,. RQ.c.ha. _Farja,_ Gas
'-tão .de Brito, Robertó -Sirriomsen, Oliveira Pàssos,- NGgueira 
.;Pei,I __ ído (<1:2?).. · · · · · · · 

'6:' 

::,·;:'t:Fsr·~ :AêurCió .Torres::.:.:· Pêcó a 'pillavra;· ·p~la ~r1~1!1· 
Sr_, _:presidente. 

O Sr. Presidente - Tem .• a palavra, pela ordem,: o Sr. 
Deputado Acurcw Torres. 

O Sr. Acurcio To:ges:- fP~-or,dem) - Sr. Presidente, 
p~qi ,a ~.alavr,a. para. el}viar; á .1\f~sà ~m_ re_gu~rim_ei_J.tp..._ a~s~

:-gDad_a tâlJ1bem pelo nGbre Deputado l3r. Adolpho' Bergatmm. 
"' '·: v; lj:x .. não:' ígnóra, ,f?!'. Presidente,- do· mesmo IIlodo' qlie 
;:t:.:s: S'rs, :p~putados~ ·que a:o; ,st-" 'José .Áug.u;;tô, "e.~~Seri~qr ·9!!
-Republ1~ e· ex'-'-Governador :-dô. Rio _Graiid~ do • No-rte; e ·l,l seus 
correligiGnarios, oriJY' em p-rápagahda~ = (fu : ideàs' , poliÍiêas, 
~dóntrar-i'ils lio dmêhtor dá Intel'tentoria: darquelle 'Estad'O, es-
::tão as ''.fmteridades' 1oGRes ·constrang.eiu:lô .. : ·.. · : :' •' :·' :: ~:· 

Ainda h ontem ú Diario Carioca, otgão. :'fnsuspeito•:desta 
fCapitâl,.:fj'oiSl· q\fe· :dá' apctio ri~F~striCt-c)· aQ, Qhef«r~díl: ·.Nação, 
·-·noticiando o5 factos desagradaveis qu~ nesta 'h(ff'~ !!e :P~ss~:m 
:·.no:-. Rió :Qrandê•· dO: N.orte; mostra: :até que '":tun ·l:J ~~ .setis • l'eda-
ctores, que acompanha as caravanas org.anizadasnea-$e-: ~ 

-taf;lo. em <ffi'Opagll'pda, d_est;a~ .~déa~, -oontr~ -O- iJ:lt,eçyell~Pr tam-
-bem &e .. :eJlQQntr-1!:. !!!ll~11:C~!\o: pelª'~ ~9J.9.~t~a~s0;~~qu~ ~ :~ T 
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Sendo assim, Sr. Presidente; não é possível que nós, 
na Capital do paiz, calêmos o nosso protesto ante essàs scena;s 
tão deprimentes para o nosso civismo e que se passam na
qu.elle longínquo Estado, scenas que bem demonstram o actw-
to de todos que aqui negavamos o .nosso voto á elegibili-dade 

·dos actuaes interventwres para os cargos de governadores cttJs 
Estados. Esses interventores querem sà fazer pr-esidentes .n 
todo o transà, dê no que dér, custe o qúe custar, e abusam 
da sna autoridade, quer na comp·ressão daquelles que terã·J 
de escolher, em 14 de Outubro, as assembléas legislativas ...,_. 
que, por sua vez, terão de eleger a esses mesmos irttervento
res ~ quer perturbando e levando constrangimentos de outra 

· natureú1. aos chefes· que presentemente percorrem o interior 
dos Estados, em propaganda de suas idéas. 

Assirn, Sr. Presidente, foi'ml:ilamos urn rêquerimento, 
que peço licença para lê_i'. (Lê) : 

"Rêquéremos '""- em fatie tlos uHJtnos factos véti
fieaâos nd Estado tlô Rio Grande dó Norte e fái'íatnert'" 
te notiê•iados pela impretlsa de5tà Capital ...._ q.ue a 
Mesa s0'1icite ihfOI'mal)ões ao Sr, Mhiistro dá JusLi~a 
sobre as providenCias tomadas pelo Govétno Federa:l 
h o . séútido. de .asseguràr ao ex~sehâi:ldr .JO'sé Aug.usto . e 
áos seüs correligioi1arios o direito que têm de fazer 
propàgimda, como ora o fazem, de stias idéas pcHiticas, 
sem que sejam riisso perturbados 9u constrangidos pelo 
Interventor federal rta(luelle Estado, ou por seus agert
tes, como ora se dá. " 

É o requerimento, Sr. Presidente, que passo ás mãds de 
V. Ex. (Muito bem; ·rnuito bem.) 

ORDEM DO DIA 
ó Sr. Presidente ~ A lista de presença chegou a aceusar 

o compareeimento de 126 Srs. Deputados. A Mesa está in
formada, porém, que, destes, . J se retiraram no decurso da 
hora do Expediente. 

Não h.a numero para se proceder á votação da materia 
constante da Ordein do dia. 

Vou levantar a Sessão, desi·gmando para a de amanhã, a 
.mesma. 

7 

ORDEM Do iHÁ: 

. Eleição do a• e 4• Súpplentes de Secretarios e do ,pri.
ineiro grl}po das Coinmissões permanentes (Cóiüitíln.icâo é 
Justiça; Agricultura, Industria e. Commercio;. Diplomacia e 
·Tratados; Educaç.ão e Cultura; Segurança Nàcioiial; ~ Obrll8 
Publicas, Transportes e Communicàções.) • · · 

Votaí;;ão do requerimento n • 10, de i 934, do St• •.. Plinio 
Tourinho, pedindo informações sobre requisil;ões militar~s 
(d~scus$ão unica) . · · 

Votaç.ão do rêqueriménto n, H, de 1934; do Sr. Aeurei'o 
Tórrês, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 

·vencimentos dos Insvectores Federaes de Ensino (di~cussão 
unica); 

Votação do requêrímehto n. t2,. dê 1994, do. Sr. Nô.
guefr8: Penido e otitros; pedindo seJa nomeMa lima. C&hí-
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missão Especial de sete . membros para estudar e elaborar o 
Estatuto dos Funccionarios Publicas (di&ctusão unica) • 

VotaçãG dG requerimento n. t3, de i934, do Sr. Mozart 
Lago. solicitando informações sobre fundos neeessarios 
para pagamentos de requisições militares feitas ao· com
mercio e industria desta Capital (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. U, de i934, do Sr. Tbiet"S 
Perissé e outro, pedindo informações sobre a existencía de 
decreto cassando a officializacão da Guarda Noot.urna ou 
transferindo seu patrimonio á Prefeitura do Disf.ricf.o Fe
deral (di.tCU8são unica) • 

Votação do requerimento n. t5, de i934, do Sr. Xavier 
de Oliveira. pedindo a nomeação de uma Commissão de cineo 
Srs. Deputados para receber o Sr. Presidente do Uruguay 
(disCU8são unica) • 

Votação do requerimento n. 2, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações sobre dispensa de trabalha
dores do nucleo de S. Bento (discuuão unica). 

Votação do requerimento n . 16, de t934, do Sr. Paulo 
Filho, pedindo informações sobre o pagamento a p.rofesso
res contractados do Collegio Pedro n (di.Beu~silo unica) • 

Votação do requerimento n. f7, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando intormacões sobre o montante das sommas 
pagas a funccionarios de Fazenda e proveniente de multas 
fiscaes (discussão unica) • 

Votação do requerimenw n . f8, de t934, do Sr. Mozal't 
Lago, pedindo informações sobre a não publicação do re
latol"io apresentado ao Sr. Intervenf.l)r no Estado de São 
Paulo, relativo á propaganda do eafé brasileiro nos Estados 
Unidos (düctLSsão unica) • 

Votação do requerimento n . 19, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, solicitando informações sobre readmissão de 
funeeionarios do Ministerio da Viacio, attingidos pelo de
creto de amnistia (di1Ct.U.s4o unica). 

Votação do requerimento n . 20, de i934, do Sr. Thiers 
Perissé, pedindo informações ao Ministro da Viação sobre o 
·cumprimento dado ao disposto no n. IX, do art. 11, da 
Constituição (discttssão unica.) . 

[.evanta-se a Sessão ãs 15 horas e 15 mi
nutos. 
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- rn-~·Marioo~eherznont,'.-·Çenor. ' Molite.,.-lhlset Napoleib, ~ires 
Gayoso, Freire de Andrade; : Fe~ira .W.SOuza, Alberto· ~ 
selli, Irenêo Joffily, Arruda Falcão, Augusto Cavalcanti, 
Guedes Nogueiora, Arlindo Leoni, Arther':Nei'Y2~ ·Edg8rd·rsan
ebes, Mozart Lago, JoAo Guimarães, Oesar !ip;~ .José Edu
aí'do;,\SoáN'e'.;fiho;·\MatrOOI Reis,~~riet~, . i&UI Sá, 
Waktolniro/•llaialhães; '#'08é.,;::Christiano,.;.: V~ró ,.:cesa1"; 
Sampaio Vida!, Nero de Macedo;.; Lam!l'lda.~ .P.:ürtn;·:•.\i\Alolpbe 
Konder, João 6implieio, F1anfa Ribas, Cunha Vasconcellos, 
Ac~J.Mêtletróà, !.-Ferreira ''Netto;'" .~Fraaeieto:;.!itt:mr'ar ·r&Dloni9 
Penna.fort, GuUtterme Plaster, Edma.r Carvalho, Alexandre 
SiCilíano~:-l'.n9aldWõL'od4· · :TéixeiNi" :-I.,eifiets !O~ír& 1. ?.Pissos, 
David M~inieke, Piillitiro Lima;· Jiforaês 'Péi'Vã.·-{~~)·. ,, . ,..• :~ :; 

-:! ·. ' ·• : ·~·' '· .; t)einm-'dtf :compateeer ~if~;·:<:r .·!é. ~ 
.c .. ~· .;: '· ~~= -;. :_t.~:-: .. :. ~:~ · ::.·:·m i ·~~.: .~:: ~ 1d 

.Pacheco de Oliveira, Thomaz Lôbo Fernandes T&vol'll. 
JOO-:fo <"t!âiédot Luü; •T'lii'ellt;: Alfr.ed<f' ra'gi~t,ta;u~bél G~ríDont, 
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Joaquim . .c)(a'piiÍães, ·-:Ma.; 
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galhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, José Bor
ba, Leão Sampaio, Fdgueiredo Rodrligues, Jehovah Motta, 
Silva Leal, Martins Veras, Velloso Borges, Odon Bezerrai 
Herectiano Zenayde, Pereira Lyr,? João Alberto, Souto Fi
lho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mar.io Domingues, Ar
ruda Cama11a, Arnaldo Bastos, José Sá, Alde Sampaio, {)so
rio Borba, Humberto Moura, Izidro Vas-concellos, Sampaio 
Costa, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, 
Rodrigues Doria, Prisco Paraíso Clemente Marianni, Maga
lhães Netto, Alfredo Mas.ca·renhas, Leoncio Galrão, Attila 
Amaral, Homero Pi·res, Manoel Novaes, Gilf}no ARJ,J/.dO, Ne~ 
greiros Faleão, Aloysio Filho, Francis-co Rocha, Arnold Sil
va, LauJp Passos, N~lspn 4~vter, Fern~ndo qe Abreu, Car
los Lindemberg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones 
Rocha, Amaral P·eixoto, P·ereira Carneiro, Olegario Marianno, 
Nilo de Alvarenga, Alpio Cnstallat, Fa·bio 13odDé, Cardoso de 
Mello, Lemg.ruber Fill:\o, Bias Fortes, Mello. FDap.co, Ribei.:.. 
ro Junqueira, José Braz, Adelio MaCiel, Pedr.o Aleixo, Au
gt.tsto Viega,.~, ~osé Alk111i111, SiJp~p. ç!a Cunpa,. Jo~o. ?e~lido, 
Jq~o Ber[\lqq, Furt~q0 de ~enezes, G,hr~.stiàno ~f!yhado, 
jlolyc;wpp Viqtti, Da,.niel de Ca,rva,lhp, ~;evigdo Gqelh0, Bel..: 
miro de Me(ieiros, Celflo l\f•achado, Oatnpo~ do Amaral, B..ue
rio Brandão, Carn·eii:'p ·de Rezimcte, Jacc}Ues. 1\{biitandori, ',foão 
Alves, · Plinio borrêa. de Oliyéíra, · '':Pheéiton.io · · Monteiro dê 
:B~rros, Rodrigues Alves, M:orÍl:es · Ari·dráde, 'M.ariq Whatelly, 
Gu~r:acy 'Si{\rei'ra, HY,p,Rolito do· )lêgo, ~pyo~stro ,Gol\yêa7 J,osé 
'(Jipia.no, Carlqta Qüeiroz, · A,breu · Sodr:e, Aátol).io CpveHo, 
Mór~'és J:,eirie; H,eiiriqUe ~ayma, ,Jos.é Honó:r~to, Domil).gos 
Ve\las;eo, Q.eneroso Pol).ce, Jo~o Villasb~as, Alfr.edo Pacheco, 
J?rappiscp Villa,nova, A,rltci:nio Jorg-e, ld~lió íj~I'~em,be•rg, Ne-' 
re;t;t ~~'11108, .1\.~rãq •. Rebel.lo, Çarlos .G()plBS, ,:s\mi5es . Lq,peíí. 
Maurw1p Cardo~q,. Fredeqco Wolfenl:lute11, Vwto.r Russoma.., 
n;ó; Péct~~o Yer·g\lra, 'Raul' Bittencourt, Adroal:do · 'da Gqstà, 
G~s;par S~ldanlJ'a, ~inüapo d.Él Moura,, 4P:a_l})erto Corrêa, Gil.:. 
bert Gabeira, Martins e Silv:a, Armando Ll}y;dner, Edwald 
Pqsso)q, E]lgenío' M!onteiro ·de Barros;~ l}fâh() ·Manhães, Mi~.7 
f.pn G;n;va,U.\O, Ricar.qq Machado, Walter Gosling, . Augusto 
C'orsiríÔ, Horacio Lafer, Pàcheco ·e· Slfya, Hô~ha Fi.ari:;t, Gat~-: 
tão de Brito, Roberto Simomsen, Thiers Páissé, Nogueira 
Penido. (144.) 

9 ~P·. ·:P;r.~!!ld~q~~ _,.. A li_sta (:le pres~nc~ f;lc,cps.a o ~om-
P.\l,fBcirpt\ntq de fH Srs. -})..eputados. · 

Está. ,aperta a Sei~s,ão. 

·- Q, ~f. W~!.\ª~pl~f: w~f~a (~~ Sf!,Pr;e..~riq.l 8:/l;'(-·V~~(!Q gc ?") 
BrQç~R-e ~ leí~u.ra, da 4,c. & . cl,a., 13e~§,a.() a,I),t.~_0éd.~!!te, á, Cj'qa~ ~. 
?~ffi q,l}~erviJ.~oes, ap1;q·.gyaga. 

Q. ~r. P:r.q~~.~e~M = Pl;\ssa':'~~ .. ~ ltJ~~\,lf~ ~Ó :Jí;~fl~~!~te,,_. 
Q. Sr.· .. Q~e.w .. ~. ~-tiHt~_ .·~·i·s·b···· ~- ~' (. ~· .$e·c·p.ff..tl\n., :9;d,PJ!.'If~Q.. li~· ~~), declara: _que n~q lW ~xge:d~el\t~ a. s,er l,Mt,9,. · · · 

. O S~. ~~e~.~!!~ll~!l ~ 'f~.W. .a.. Palarr.a. Q ,f~;r. Ascanio Tn
bmo, pnme1r0 orador mscripto. 
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, . g §}1 1 ~sç~~i,9 TJ!l.Ji.~e (pela ordem) - Sr. presiqente, 

1:; .. J'S..r D·,f;l.Jl.,U .. J.ªd.9S, e .. Sv~. ·f···O·l·, m ... J)S~ e in. ~qm··.·. P. ~r~ve .. l C .. apita·l·, q.].le é 
fl~rn o, P,ep~bro e o CQ~l!.Cãq do ~r~s!l, apr~sla-.se pará re-
.C!:l.\:i~~~ çgm ~~fqsil!IJ.te ~1~~ria, c.o!TI. ~nlhusJ~swo trl).nsl)m·
dante, _;_ que a populaçao· do Rio de Janeiro sabe empres-
Úlr ~~ ~ap.ifest[\ções 4.ev~4.~.s ao~ IJ.o.sped~s HIW1~r:~ ~ .. gratos, 
..:..:... o Chefe da nação uruguaya. · · ·· ' 
., P,~ptjcipq pJe.~~IJlept~ ~a. yif!rl!~t~ ~agfac~o ·.P~li~ ao 

Presidente do paiz amigo. Sou um brasfléiró que nasceu e 
vive na fr-onteira meridional da patria, em contacto per
manente com o grande povo, que honra a civilização ame
f'~~H~ p~lil s.J.!fl çu!J~Jr.lh , pe_la ~J.!i\ actiy!<!~~e c~~ador,a •. pelo 
:Seu CIVIsmo ·- o glorroso povo uruguayo'·l 

Ao oecupar esta tribuna para fazer considerações tão 
b,fl:)Y~~. t~Bho m~J.! espirito volt!ldo ;t)arl! aqu~Jtqs ~~r~gens 
l'pn~.iiJqP.Jil,~ qa. fronteira -o~ste (jo Rw Grl!nde · {}o ~ui,· onde 
'9f!.Jg"].layqs e l:JrasileipO~ COnstruir~n, uma ponte de affeGtOS 
1:1· yiv~{ri, fr!!-tetllStlmente, ~()~ q m.eslJ!o rai() de sql. 
· , Çonheyp, ~~. Pr:es~der:~te, a, p~stqril! dessa. ~o!;Jre tertil.• 
~IW4~ d!l ·v,j!ii,sslll,ld,e~ d,(} lijtq~ l;W~Vli\Si .QqQhgçp,. ª~ ~!;J..a,~. 
admiraveis instituiçoes democratiç~~ e cultu,r~eg. q rumQ 
~ppgresíÜY(): ~P. seu soci,a!ismq ;d.e Estado, a trl};m~ intim,a da 
~Q.ik~i(ia.pOlll!Ca e SQCl~j.l, a, VI~fi1,Ç~.(), lj. IH'.OJ!JD(.\.~2;,1!- {lo J;)e)l-, 

ij
~eqtp,L o e§p.l.enclor e ·c;, .. pqt!'h,ltj~mp Qf3 ~~l·Hl b.omens pu,., 

b i6o~, -\\1\J.Í~ <ítW tUdo is~.o. ~J1tretant~ Sr, t>resjcl~nte, co-, 
tl. ~ç.q, P,P.!'I-l!l~ si~ül di,l;l, 1}. · dil,l,,. ª ~obr;~ e~t;rm,~. ~. yi~\1, a(iroi., 
f'ª(ii<! qyJl Qs uru!fu,qff.ls: t~~l>.l,i.t;,t.m 1\C\ _Br~sil · ~ a,9~ J:irlts·il.E!b 
êijS'- -s~P.t~weP,to, fra,t~r~*l e · PElrJP!I,_f!.~l),~l3 que eJ'plqde, frr~~ 
f>.f~lp,iy~I .. lllll toQ:~~o:s a~ oppq;ftu,l;lidaq~~· ·. · 
- · ~ Sr. Ga.bp)el 'ferv-a, é Alil~ p <!i~W~ reD~e~®~~~lt~ e ~ 
ewl:!;üxaqor .pr~c\ar,o, deSI'!e beroi!ll\ M;YO. qq~ i~~Feveu. ~líJil. 
leu!!. · esc!l.;ivs P lemmª' immopt,:~J. !1o; . ·Pª.tr.jar~lla. A*Ha,~ :. 
"Con libertad, no ofendo ni ~lllf.l~", . . 

$ei_ d()§ !lit()s sei!tirnep,tos q'!lEl ~p.irpam q Pres~clente 
J'.~r.r.l!, em,· cuJ!ls veü!.s ~ateja sa~gti,e brasileiro, sei cios seu!! 
:Sentimentos par:;L com a nossa terra e para · cpm. 11 nossa 
gente. Tive a fortuna de, a seu lado, e da mesmã tribuna, 
em ·_;solennidades memot"av.;eis, exalçl;lr a Qniãe das dois 
povos que marcham parallelamente para grandes destinos 
de fr~ternidade e. de igualda.de, pela s.olueão de· rn~gnos pro
J>.I.emas !ilOI!ticos e eponomicos. 
' ;. Srs. Deputados, após lutas toP.mentosa.s que agitar-am, 
tFe-Pidantes, as planur-as 'Vevdes da ter.ra arfii"uense, seus 
gra.n~es, conduetore.s çol!lpreh_end~:vam, aom Z_?~illa. de. §an
~.!}J!hp, gue um dever Imperioso, u.m d,~V.eP< CJVJC~ lQl.I~tlnha 
o_res,I!eito ~ paz e da _or(lem, séi:Q Ji>re~ui~o da irídepende.n
Cl'l! . e d~ !l.oeao verdaqei~ple~t~ utll ·· RQ comllate ·aos ex
c~~SO!l governam~mtaes p~va co~ter os g.oveFnaátes e ga-
Pà-B!iti., ôs cidadãos nos seus direitos. > 

~:ns~~~nto~1~· · 'lt~d!~~~,~eànt~P~~iJci~ ~~~;(~:~e:d4qq~J:;~~~ 
~X~!. ~9ito d,. em-o. c.ra tJ.cl\_.· I).,.Q U .. ru~~~Y. Je · -nr··· 9.C.t\S.SO·lJ·. . I'!!.· pràa
~uwt~. P~H'a. florir no e~pJei1dQ~ QQs )a_.s 'qpe cortem .. 
. . A P<rt'~~ic.a, flxt~r_rvl M trrugq~r.. i$F. ·. r~~J,d~n~e, ~ WA 
r!-1ff,~;w P\,_~\1~ J?Qlit~c~ I'!).t(lri).!\,: l).uwa~ll~ f,eç~ll~-1 gei1_erosA_~ 

Srs. ueputad()~~ çre!Q ter si~o. fr~JJ.ces~q rtHt~ quelll 
«?R§~r.v9u qq~ •. ~ll.~!l.d<>, sur~e UI9 periodq 4e ~r~rra, pesse 
~~~.~~*'· ~r~ t~.w!Jmn nm~ IJII!~áç~ c.cm~!!!~te. ~~b~ 11- H-r 
~~~~-~~*; }j~ijt'~l!~~J;)lil ~a?! ~ tr~h~H~.~Ii P,.~t~. 1. er(l.!l4e, 
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·.. E, porque ass-im é, Sr. Presidente, gloria â Republica. 
Orietnal do Uruguay, potria de idealismos genero~os, pro~ 
pugnadora da paz, defensora da liberdade. (Muito ~~(W; 
muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentad~.~ 

O Sr. P~esidente - Tem· a palavra o Sr. J. J. Se:11brii. 
. - ' 

·o Sr.''J. J. Sêabra- J:)esisto da palavra, Sr. Presidente. 

... - ...... 
O Sr.' Presidente 

Lisbôa; . 

2 : ·.t 

Tem a palavra o Sr. CÍemenü#d 

, .;,,0 Sr, ÇlenientinQ Lisbôa _:;_ Sr.· Presidente. Srs. De.pü'.:. 
tados . .::...:_ Nunca defrontei situ~ão tão embaraçpsa, como .esta, 
em que ~pe v.eJo compelido. a responder .e contrariar affir~ 
mativas feitas desta lribuM--por _um.antigo companheiro, cU.ia 
anüzade . e sopdariedad\l· todos Iiós da l:mncada. paraense nQ~ 
~co'st.umamos a .cultivar com .,especi3J .a.Preço: Q, nobre Depu~ 
ta do· padre Leandro Pinheiro, . · · . 
· · ·Nada. teria a dizer, nem discutiria o seu afastamento das 
nossas' hostes, factó commum na poÍitiéa brasileira, embóra 
int-Imamente sei:J.tis'se o amargor' da precipitação ' com . que 
tnmsportou-·se ·.aos campos. adversos, sem unia explicação' qqe 
deviam os esperar~do seu càviilheirismo,c si não fossem as a's:.: 
serções. ÜOD;J:.,. qüe_ JlO seu diSCU_I'SO,. h ontem proferidO, . é:Xpôí 
perante a NaÇãO os motivos que o impeliram a integrar-se 
no partido da:quelles que, em toqos o~ tempos, combaléram 
ós princípios a à Allianca Liberal; de. ;(Jue fôira grande pala
dino, ''é _ainda lia poucos dias defendia como phalangiario do 
Pãrtido Liberal e membro _proeminente do seu Dreotorio: · A 
~ste, e especiah;nent\l_a S; Ex.,... · ·· 

o SR. MARIO .. CHÉRMONT. - Dou, na . qualidade de . m,em .. 
bro .da Coinmissão Executiva do. Pártiçlo; meu testemunho 
nesse sentido. . . - . . '' 
! • . . . ' ~ 

, O ·SR. CLEMENTI.NO LISBóA: - · E' >testemunho apre,. 
ciavel . 

. -. . . .eu-- defendo com caloroso e sincero ardor, 'oPPondo 
formal desmentido á injuriosa pecha que; a si proprio .e.- a: 
~eus: .QQmpanheiros, a&•sacqu de• ser· todo insinuado e dirigido 
pelo Jlr1ajor Barata; que S .. Ex,_ apresenta como sendo a un~qa 
vontade resp,eitada naquella terra. . . " 

Não advogo causa propria porque não faço parte do Dire
c.torja;.do ·Partido Liberal; mas1 -não- quer.ó que passe· á''li.is
toria ·sem um protesto, .este desprlmoroso peccado de povâr...; 
dia com que se mimoseou o. illustr:e Deputado, nelle envol
vendo seus companheiros de directoria e, de cuja vergonha, 
!))qui em altas vozes proclamada,,. senão poderià . lavar, se 
verdadeirà fosse, muito . embora o penitet p.roferido. com 
ç_ompvngida ·unccão > :. .· . ... .· .· . . .., 

- · · Mâs, Sr .. Presidente .eSrs. ·Deputados, nem o interveiitQ~ 
do .meu. E~tado seriii~.capaz de ·assim proceder, nem o Iióbre 
Deputado 'Léan;dro · Pi~Miro, ou qualquer . dos seus co:inpíl:~ 
nheiros, homens todos de caracter .e de i'eCünbecida inpepéri~ 
denc~a, .. s?ffreriam affr~nta tão ,de~rjmente. : .· . · · ,- . ; ,-

,S~ é .certo,.como dis~e,S. Ex., que para alguns, a Revo-.. 
!ueão lrotix_é desillusões; é ;tam])em ver.dáde que- ao .çfeii.~V 
o Pará, o nobre Deputado, que se Jacta. l;lé cotihéce.r: {)êr.(:ei.:. 
lamente a situação do nosso Estado, appfàudHi'c'óm ·enthúsias.; 
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mQ_ a· admírÍistrá.cão do Maior Magalhães Barata, mostrava-se 
sõ!i-dario com a sua acção e, como membros dos mais illustres· 
do partido que apoiava o Governo daquelle valoroso. militar,· 
oriéntavli: a politica que então se praticava e de que era in
c_obJestávelmerité·u_tn dos grandes responsaveis.;; . 
' 'Esta politica administrativa Sé não modificoq durante a 

auséiicia do Dêpútàdo'peló meu· Estado:· é a-politica do tra.o:· 
balho, da_ accão, da honestidade; do progresso e do patdo~. 
tlsmo ·so levada ·a :efreito pelO: dinamismo invulgar do ope
rósô' admlnís'trador 'qlie -tüd6 ·:superintande • e ' fiscaliza reer~ 
guendo o Interior- do 'marasmo em que jlázia, fundando es• 
colas nos mais longínquos rincões do Estado,-:proporcionando, 
IÍ1~1ôs; de éommunieàõões, intróduziri'do ·melhoramentos- em 
tbdá's as cidade§ e villas, ~uidàildô da saude publica, eomba·· 
têndó; sem ·;poupar esforços,- nem sacrifícios, as endemias, f o~. 
mentando .a producção e aproveitamento: das nossas~ extraor.; 
dinariás riquezás naturaes; 'antes inexploradas e quasi· aban
doriadils;- restabelecendo ó credito por meio de. arrecli.dàção: 
s-e-vera- e honesta· applicácão das rendas publicas. . _ : 

· -Egtà'á pblítica que 's'e· processa n:t. minha· Íerra, eom
applausps de todos quantos il!li labutam e. que- externa-m -_eóifiJ
enthusiasmo o seu_ pensamento_- sem que haja necessidade ~e 
sé escôn,deteni por d{ltra?: _da,s pel,'Sianas, que a imáginàcão dó 
rióbre ·Deputado ·phantaziou; ·porque- os p~raense5 daln à. cl)..;
ragerp que é_ se_p_,~ranq.e: ap,apag~o, ·nãô esp~ra~.-.o ,lllo~entó: 
opportuno de que faltou o DeiJutado par~ense·, ·mas explo7" 
d_ém em qualquer tempo em qUe· se faça neecessario para- a 
reh:irldicacão da Jiberdad{l, suprema, aspiração daquelle povo. 
_ · · Não é, porém p~oposito .lneti'. ttat~r d'a administração' dà 

meu Estad,o; que o nobre Deputado LeanQ.ro· Piqheiro hOje'. 
condemna, Irias que é d~vii;Jamente apreciada por , quantos 
della trl!-tam tsentos de paixões. · _ .. ·· .. _ - · · . · __ •- .· .. · 

E não será descabido àsseveràr que o. proprio G(inérál . 
Lauro Sodré cujo nome profiro com todo respeito e acata
mento, por- ser elle um brasil&iro dos que mais honram a 
nossa Pátria, sempre se refere com os mais sinceros elogios 
á administração .do Interventor Magalhães Barat-!1.: e_ a_ prova 
mais. cabal da sua sympathia p(llo pªrae.nse que ora governa.· 
o nosso Esta(l_o; onde varias vezes combateu __ pela causa. lau+: 
r-ista l:lna -ultima refrega muito contribuiu para ó S\lU trfum;.· 
pbo,_. ·resulta do manifesto que ,publicou e foi lido desta tri'
bu:n:a, Peio meu ex7"c9rreligionavio, · · qocumenlo qué deveria 
servit:d.e: arma de .cqml;l,ate, mas, 110 qual na realidade se v~s:. 
lumbram apenas preceitos de alta sabedoria, sem ·uma pala
vra de censura ou de desprimor ao adversario que irá pe
lejar nas urnas para que prevaleçam "mais as vozes da sym
pathia de almas amigas do que luzes da razão" palavras com 
que com supr(ll_Jla e. elevada, elegancia, .Q jt}w;_tr,e paraense 
encerrou o documento no· qual expoz ao Paiz a sua volta, 
quicá constrangida ao _sc~nario politiüol. , . ,- - . . 

Nós outros no Pará nos habituamos ao respeito. dos noS!!OS 
homens e assim não discutimos o gesto do preclaro General 
Lauro· S-udré; que por dúas vezes exerceu· a- a1ta ,administra
l}ão de. fllinha terra, e com grande dignidade a representou no 
congresso da Velha Repuhlica: O P~iz conhece-o e sabe de 
suas virt~Ides que eu sempre ,pr_ocl$o e .de que a política 
Reyp~ucionaria deu um _gra,nde testemunho pondo á suâ di:;~: 
P.OSJC.ilO um_a d~s'-éadeiras da:Cons~ituinte, sem_compromissos, 
po!'l_:hcos, sem md~,tg!l-rmos de suas jdéias e principios, -sim .. 
plesmente :eomct.uma l.wrnenag~m da Revolueão ao vel-ho r.e-

,publicano_ que . .tanto Justre deu .a sua ter~,-



Allega o Deputado Lea_ndro Pinheir? que di_vergiu d.o. 
Major Barata e do seu partido porque fo1 contrarw á ele~n
bilidade dos interventores e a ella negou .p seu voto. 

Obrigado pelo aparte com Q\le honlep;t . inte~'ro/llpi S\1~ 
oração, procurando restabelecer um ponto h!~tonco, S. E;, 
confessou que realmente não votou Qontra, ·ma,~ llp.enas 
absteve-se, o· que reputa a mesma co use,, porqu~: que.rn .~~ 
abstêm, assevera S. Ex., nega o voto. 

Penso absolutamente de modo contrario e até j\llgo " 
abstenção acção condemnavel, porque, e não é certAmente Ç 
caso do nobre Dept~.Lado, denota muita vez horror e temor 
de responsabilidade 

Os precedentes, vorém, &utorizam--me a incluir o IHJbre 
Beputado pelo Pará no numero <:laqu.elle~ que em qa,do wo~ 
menta se bateram pela eleg~bjlidade Qür? deleg!ldüs elo Chefe 
do Governo Federal nos Estados. . 

A quando das ·emendas ao ante,projecto do Itam;1raty 
foi .S. Ex. um dos signatarios da .emenda ql}e plef~ea,va aq!lel~ 
la elegibilidade: é facto qqe njio exige prov'~s pórqqe. ~llf 
e,ndam espalhaqos os avuls9s qn,de s.e poder~ verificar a ~ssi-
gnatura do i!Íustr.e Deputapo. . 

· E, se a memoria não me faJha, t!lmbem S. Ex. assignou 
o telegramma expecjido pela baqcada a.o I~tervept9r l3~r.atl,l 
no dia ep;1 que foi. vpta,dà aquella Dleçlida, felicitando-o pelp 
auspicioso ac~m.teci!llento. · ·. . · 

Assim, Sr. Presidente ~ Srs. Qepulad(Jll, não. deVI'! ter 
sjdo o pretexto refel'ido, o v'erd,adeiro motivo da, diyergenci!l 
que afastou o estimavel Sr .. Deputado Leandro Pinheiro d~ 
s.éus antigos companheiros, mas, qualquer que elle seJa não 
inyestiguemos, porque o momento. não coinpórta que se acir
rem animas, aconselhando, apenas, que restabeleeida a yer
dade, se faça uma polilica elevada de concordia para felici
dade e grandeza do Brasil. (Mttfto be1f1.; mitito bem,~ ·· 

3 

O Sr. Presidente - O Sr. Gabriel Terra, Presidente do 
Uruguay, é ésperado ás 15 112 horas. Antecipando o voto en
lhusiastico que a Camara teria de pronunciar no sentido de 
ser nomeada a Commissão para representai-a no desf;]mbar
que de S. Ex., vou proceder a essa nomeação, designando os 
Srs. Ascanio Tubino, Xavier: de Oliveira,· Barros Penteado. 
Prado Kélly, Pedro Rache, Raul Sá e Adolpho Bergamini. 

4 

O Sr. WaldeJp.ar Falcão - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Waldemar Falcão. 

O Sr. Waldemu Falcão - Sr. Presidente, no momento 
em que todos os esforços dos dirigentes da nossa política 
internacional convergem para, numa sã comprehe.nsão da so
lidariedade continental dos povos americanos, colher os me
lhores frutos da actuai visita do preclavo Presidente da Re
publica Oriental do Uruguay á·Naéão Brnsileira, é de toda a 
opportunidade focalizar uni dos aspectos mais interessàntes 
das realizações a levar a effeito como >feliz conséquencia 
desse auspicioso evento. · 
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Trati:t~Se da cadeira de Hh;toria. da Civilização Ameri
~&aiia 'iíifeliimente ainda · dmittida, até este momento, na or
g/t:iíihcã:o dos ·planos e progr!lmmas do ensino que vig_orain 

·· préseiitemente nos principaés institutos escolares do Pa~z. 
0 eônveíiio firmado;. no. anno .passado, entre o Brasil. e a 

Argentina, por occasião da visita do Presidente Justo; e de~
tinado â tornar effeetiva a révisão dos t-extes adaptados para 
o ensino da historia nacional e para o ensine . da . geogra
phia, com o elevado objectivo de expurgar .o primeiro de 
quaesquer detalhes nocivos á harmonia americana e infiltrar 

. no segundo, mercê de dados estatísticos c~iteriosamente Ç!fg4-

. nizados, uma "noção approxi_mad~ da riqUfi~Za e fia ca.(),!lCld,ade 
de producção dos Estados Amerteanos" - redundara numa 
realização incompleta e quicá iinprofiéua, sé nã§ tiver â in
tegrai-o, nos seus reflexos socio-politicos,. tiína necessaria 
focalização do passado. américàno,. á hlZ. de unia analyse s~
gura e impàrcial, qúe leye a intélligenciá ,e o sentimerttd d'a 

_mocidade estudiosa ájiléna coil.sciencia da identidade dós 
_ ídeaes políticos ,e da équipoléncia dos interesses económico:; 
. de toJ:lós os povos deste, contin~nte. .. .. . . . . .. · 

Sentindo e cónipféhendérldo a i·iizão dl:í ser des.sa solida
. rieda,de continental, só entã.O poderá á intêlléctuâlidade niô(!a 
do Brasil consolidar _no' seri . espírito o formoso ide'al tle 

· paz . e de :t'rá:tetriidàde ariHlr'icanás, qué . precisá ev01uir .. &> 
·terre1lo das meras- inaniftistaçõe;s . de expMisão aiffectiva, 
occasionalmente . exteriorizadas, para . a sol'fdà base . de 
uma inte~ral ctins'clen:éüi dá . sémélhanca: . tle . de'stinos 

· ~ dá commmiidade i:le interesses, sem a· qual im~<Jssivel será 
'ligàr; nurria indestructivel cãdeia .de intêMependencia p(fli
. ii.Po-'-~cónomicà; as jovens hlicões !}esta gr®di'i America, onde 
·não pbdêtn; tiêih •ae~em inedrtir' ·as lastitrlaveis guerras fra
·triéidáso 
. .. .Essa rtecessiâàde cresce de pontbj em se tratando da oul-

. tura miiilstrlitlá nas estabelecimentos de ensino seeundarif} o 
. . Infelizmente, não se tem prestado ainda a devida atten

. cão á êtinvtmHítitiiií dá tireá~ão de câdeiras d~ Historiá Ame

. ri cana, que possibilitem aos êstudàhies um compl~to etmhe
: cimento tlôs nossos ãlitétiedentes . ~O'ei'O~ptílitico-"eeonômieG,s, 
··ififs etapàs ·caractetistilllis dn evolução lfmijricana; .. àtravez de 
acontecimentos, cuja signi>ficacão e reflexos ainda hoje de:v;em 
ser relembrados e sentidos, para que jámais adormeça na 

· álma da nossa juventude essa coii!VFéção raeiooinada de que, 
a grandeza e o .progresso da Ameriêa são uma· funcção da so
lidariedade e da harmonia reciproca dos seus povos o 

E' imprescindível que possam os estudantes brasileiros 
examinar mais detida e profundamente o passado dos povos 

-americanos; ·pois, no ver-sar o progr&mrna da historia ,moder
na e contempora·nea, preiiJ.idQ p~la m\}}tiP,l,icidade 'de fados· a 
&preciar, no conjunto da Historia da Civilização, que abrange 

·todos os povos, .L raras vezes póde .o Professor, e isso mesmo 
;perfím<itoriamentê;' destllcar Ô!l factos culminantes da histo-
·ria americana, .. ... , 

A vida dais civilizações precolo$bhmàs, B.ô. Qurloio ás-
.. pecto das súas instituições, a' Ímportll(nte pfiase da vida oo
lonial da America, nas suas duas distiuctas módá.Ii<;Iâdes. -
saxonia e lati11a, o dramatico cyclo das guerrás de lridépeii
~ehpiá, tão ehêiáS. de t~I;êes nH~i:Hôr~i~; para os l'iHiõ.S deste 
cõfitihente, à . pi'dtrri'â: histttriã eêdrltilfHca 1111~ pr'incif)áê's na-

o cfM~ ·. affiértcáftãs, .· os .·· eíJiáô'diôs .. ctilminttiit~l! dá !fuã . evüfli91ló 
-e cio ~eu ptogressó, perm~rtêcên't â~sim quasi ttitalminite 
"ignorados pelos jovens esti:itlenies' qÜê, pol' hSSO, eóiicJ.l!l~Jlil, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/10/2015 15:51 +Página 8 de 22 

•·. -~· 

1ie:a~·:.gym.Usial~·. sent. :UDia cnitida. =COnsoiemi_a,, das im-
1)Grtlm~ crazões histotiaas·: ·qu~ de"~jn~i jjó~~!~::·~~ ~~(~ 
ha~'el!'liJSOi '.e duradouro:.Jntereamblf), =::a.:~~ .1!?-a!s .. ~~ 
e so~~dá a;mDade ·os -povos;que •cons~.ne$Le .con,t.W,en_~-~ 
:Custá' de . latas:' lr saori·fiotos :ingentes.; • o ::edifício sagrado da 
lfuà HbenlàtJe·::poHtfca·~ :.:) :': ·.i·.·;:: : :·J-,; •. ,-, .• _. ·: ·~· = :·:.:'.:''-=''" !. 
:= · • • ·:u-rge' •mondi·fiear: esse estada: de .e ousa~~ ·.tantO. -mais . inex
plieav~l •<juanfu-:; vario~· . dos., In ais:; nota-yeis; c:Pilizes do: .nosso 
contíííéíitei," e ~ntre :enes o:.uruguayy": démonãfram ,:uos.:seus 
. planos ;didâctiC<Is, ~ilãô': só ·1ià;: espllera· ··do ·azitf.no'· seeondario, 
-civi~' e ~~lifir,.~·oomô Da ~O!(Sétl!J' etzreos~ tiniv.enitárioa;:. uma 
vi~' préoocupaçb. dé êúlti'Var · mténsamenl.e:· rc;- •tudo =da· ·éi• 
~iz.ãc_~i):' &D;íeric~mr F9 ::~&.Ssado/-~~ · •cJ&.! i_mplanear, ~ JI&' ·cori
scienma dos eeWJ· êorumlâdáos, '-uma. -profand'á · êOnVlCQAo: ·do 
·que vale a Àiilerica;· na' 'briibálite ;·tiàje'efbr1a'·dos-::.seas-fastb8 
Jíi.st!lfi~~$;. pcnittltiád~s .. : n~a· .#1'0~·· ·de 'um· ilâdio. ideaiimnô; '-®b 
tan. to.··. en. aU .• e ce. a men.~bda. · í:l. e. 'm. ürii.· ma." ·· d. a · ilos!:.Sé .. íii.· :esta. í:Ji$tá. e.;.· . E' rectso · .· · " · uê:' iün~id'aífe 'eStudiosa.: tio' ·Brasm~ !in;. ~tes 'dé. fn1ciár~u~ésfudo #là'Íb có~p~e:xõ~'dâ __ 1fi$t'orla NtiéiQ-

-~~o:~~ó=~a~;~~;~~~:;.~Wi~~;~:~~~~~; 
.poh~~ e .~noml~s-~4~s,e~pl~~s.~.n:o·:.~(ln~~~e~w:: cll'JPt- -~~~ 
~rcu~ao, ,am_lf&. ~e .. ~ ~!l;:1~e!lt~~ ..Pt>d.~!~$!aD.len~ •. :Ii!W -~~-:
_ctQs :-do :P:ese~te. . traça. tido;·.~~- :a, : ~er._w~.)~ · rH~O ,d~--s~:tt 
destin~ ,h1~~u~o •. ' ,--,·.; ·"···~.,;··:--,,;.,,,' , .. ,,., , ... ,, ... , .:,, ....... . 
·.·· :: :Oa. institu~- --(J..e eQ.S~no--:~e~'f9~-:!i~~---~~;p -~~ 
.1nicial,.· :nessa·· o:td!'l~ ~4~ 1d~~ ,~,; ®.~-:; geo.~pj1~ _b~eY!• 
collaborando: ef!~e1entement& ·Da·. ribta: de .. coro~al1aãde amerl
cana', .. tãO.·~eguramente.: ~v~eci(ia: pel~.':$C~#ãF:v~~~~-:®:cf.~; 
cl)'to PresJ~ente.-.Gabriel ,.TeJ:ra',. ao: ~r&~~Q. ~s J~~ ;,~ 
aios '? todos os ~antros universitarios do paiz ere~Jll.iJi~!l~~ 
mem: e desenvdlvam.--:•sQb' a ·mais ,-aa~na-: e ~el~da,1das;~pi· 
raçOew,· ·o;:ensitio: intensivo•da · hiBtdrla~'da::ehdli7.aofio>fam~i~ 
.c&n&..;. • . i·,; : ,·. ,_.~ .. ~·: '". , ·· :' ,.. ... · ..•. ,"""1 .. t)· ·,.;:.T ,., 'r ·· .. ·.-· ~~,.,_~ r 

- . ::FOi ··pensando ~u.si.in.-.. q_u!!. . ~. 'o9~~o~~-;~t:;;'~a~o 
acontecimento;. QUe, o -Bl'BSll hoJe. ,fes~Ja;-~e~ a , :lnJ<Hativa 
ãe- of1erecer: ' :ctms1deroaob~.da~. C&mara O.':'Pl"OJ.;~t;õ: ®~. rQ~ 
·envio· 4: ~esa·~ (Muito 6-em;.·.muitD &em.: o.,Of'IJdor ·4:-.~1!&~ 
~adO.) · .-· ·.·· • · .-:···. ., .. ;; ..:~ · ~·- ::'" .·. . ... ,· ·.-::: ... . ,. 

:..~: ; .·~,_f' -~ .. ,: ... ~ .• -f •• - ,. , 

·-V-em ã-~~sa,·.para -ser conside.rado :Poste-rio~~ 
·' ···mente,.'o.seguinte· ·, -'. ,: · .. ,:··. : ·:· ·· 
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eivilizaoAo-1·e., COMO' tun·· complem.ento·f. lntesralite• · da• ·propria, 
.Histi)ria -"do ''Bnun·t~' ·•:;:, ~ .. ···) :-: . · .,, ." . · . . :.'···: ·.- .:-. ,· -.. , .. , 
.~ :;' :~.~_:::~.=s~~ _: 'P,ârQ:·'pi~ehcb~e~td :dá sobr~diiá éild.eii"a, ·_po~ 
dêrlt. -ô '.-.GQvil:-,no ;á 'rovêi:tar; mediante 'f.tânS!erencia. volunta:..
r~.-prq!essô-=t~ .d~_-Hi~tor~i& . Gerat : oü·:de. Histôria :do··sras-il" 
~º8 .:~f4~ele~iJXl.éQ~~.-_.ot(ici.&es ~- de· ·e~ i no: ·, :oue: t~nli.ani· ·sido_ 
PrQ:Vl#O!J , DQS ~~~~ ~O,S; . medlante ,COnCUl'SO, .. OU . afll:,da _.l)ro~: 
tessores .. .em dLSI)()mbdldade dos . mesmos. estabelectmentos, 
izíl . ~Qent~~-- :éOndi~~:. , . . · .. -~ _- · ;, : ' . · _· 
": Art.:·o~:o Re\lógam:.:se as •disposi~es eilr contrario~ · 
2 ~· -~~-~ :~. S,ess~~;.)s de _ A8'~$to. de J~{.: '.;_ Woldemar· 
rlllcão. · .. : .• .. : ..-_-- . ·. : 
~·: :" .. •' ' • . . ,'i 

;;:···:Q_::·~~- Pie~rclêni.~Ji -~ .Tenlu~·.âcbre a: : :IJ!.é~ 111n· .requert
m~~-:._que ~:s~r~'.li4~~: ~ - - :···.:·,- . . ·:, ,. ,. : . - ~ ; : .. . .. ' .. ·.' 

- j:;j ·~:_:.:;, , . :;l,) ~· (;.::, - ~4 ; • • ! ... :,:•;.;·: ... ,;·. _. 1"': , ·· •· :... ,=:· ~~·· · • I • I•'' 

:: <·~r<·~ . .;:· f; ,~1(10,, ; 8J;>9~0 ~·~,.),!)st.O. : ém,·. d!~üssiif). o . !fe.:. 
~~-·. -~:~ ~;. · .. :JU~ .,:• ·'· r,:;• '· . . •·.~=-·· i · ··· · . :>'~ · :· ~: . ' 

. . , i :'·aBoUBIUMKNTO'• ' 
... . .. : · . ,· 

-~'~·.· :z ~ .·. :.. · .. '·'· : -~ :. ~ :1·r·; .;.:.,· .· • · it(, :r· # • • ! \·,· . ···J 
·, ·:· ~: :;. : ;: . .-· · : ~ ,. :: .. N · 2f· .. ~ .. :!984 · · · · j· · 

-~· ·: ; <;; ,, : ... .. · : · , , ._.,r'~·- · 1 ~ ::: . ·'· •· .. >-~ ::;·~·_. ;··· ~. :_':. :: .. . 
. ;..•·:!::1\equeremos~~i.'elJi ;:faoe dos·; últimos >faetoszverificados·. 
li()'•:Estàtl~ : &f< Rio: Grande = do !Nort-e;r'e -fartlmenf:&:,notici!ldos. 
pela' · 'imprenSa·· de!t& : ·:Capital·.· ;..... ~ qua .. ao, ·Mesa~.;soliaite .. infor,.; 
~ei ·ao': SI"~ ···Ministro -. 'da; ·-Justiça; . sobrer a& ' prov.ideneias: 
tomadas pelo Governo Federal1;no: sentidó .de: assegtlr!lr,:- ao: 
c-Senador José Augusto e a ::.eug correllgionarios, os di
reitos que têm de fazer propaganda, como . ora; o ~ f ate~ de 
suas . .id~-.. nnliticaJ;. ~ ..Qlle sejam,.. nisso.-. perturbados . ou 
~&trariiiaôi·j)elo~·,~r~,cy~tór: . F,ed:éràl. Dil<iuélle _.,Estado;-. ou 
pôr SeUS .agenle~ como . orii. . Se i:lá; : .··: . ' .. . . : . . . . . 

:; ;. : ~u/das · .aeaiõ-~.-": t:?-:·_de.: ;ko~i~ · dé -t93-i-~ .:_.:,--A'C~rcili · 
·2'm'é's'.. ~-:A:dólpAO Bervamim;· ' ·· r .. -- . :-.. .·.• . ; _: . .. 

. ' .' ;.. , . .. ; ' i ~ . . 

r: ·: .•· ·.,_. :: .j ..... ··: .. ·..: ~ ... . · .. : ... · ··=a ·~ .· ~- ·:· 
:::· < :.~o· :· r ·'. ··l< ~· .. :.. ·: : ·· ·::.. ·. < · · . 

' ·cfsr ... 'Bti!lo : iijot~tii;;,:, Peco' i . pata~ ·sr; Pr~idé~té. 
- -- '0- .sr..::;PrUJ.dübi :--.::·Tem:.a: p~-a~ra. o·· nobre Deputado. 

O Sr. ·lluiJO Jfapolelo - Sr. 'PreJd;nie~- -ti~(eviderite e 
imprescindível se apresenta,,_a ,. necessidade do afastamento 
doa Interventores dos Govenios 'dílS Estados. neste momento, 
que serão dispensaveis quaesquer justificativas a qualquer 
médida"élue-· isso'·óbjectíve· ·.-. --·'· ·. · ... .., .. .. ~ • · ~. -- , · •·· • .. ,., _. -'! 

,, . . A · ~ftuacão. ~~~--,8~.~tw~~~- · ~trND:, ·es~ei: ·lii~ · 
têrveíit:o~ já.7 ·assigoa)ada ·.péló ~ne~tado. : Be1!88ml!l i-, ~e:- pOr 
alguns jol'IDaes· desta~ 'Capibkl,.,-_ .notadament«· pelo_.:. :bf'ilaante 
vespertino O Globo. decorre principalmente de Serem essas 
adtõridsóe~ delegados '()é ,uma ~idade-· que jâ: não~ çisbe -
o-Cbefê tkr-Gov~rno .ProvjsoriO~ ·: · •{ "'·>-: o .· ; ;., ~,_ ·.: . - ~ : .. '·.: .. : . 

('·;: A'·:eonstitnioAo'!Dão ®.r-r.$8iu.:"'e~-~ ~~-~e.,;-.. ~ 
.bori ma i~ iloglca:.:pa~ qu~ oa Governo& ;~ Es~_os, , 4i..SD.~. 
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do desappil.récimento do Góvehió Provisorio devessem ê~ 
tar· sendo exercidos pelas entidades que, nos Estados, cor'res
pondem aos substitutos do Presidente da Republica, desi
gnados na Constituição, tal solução não seria rigorosamep,t~, 
legal; dada aqueUâ omissão da Carta de 16 de Julho de 1934. 

Em face dessas circumstancias de facto.-'- o desapp~
recimento da entidade do Chefe dao Governo Provisorio e da 
omissão eonstitueional referida, compete, parece-me, á. .. Cai. 
mara dos Deputados, legislar a respeitq. A juric~dade dé>J?à 
competencia se me afigura indiscutível. O estabeleciineiitO> 
de medida legal réguladorá cb probli:niia; im'tnifésta-'se com 
0 cunho da necessidade social sentida, de reclamada aspi
ração politica, o que, por si só, legitimaria a iniciiüiva da 
Camara, disciplinando-a. 

Ninguem póde, realmente; ignorar que a realização do 
regimen democratico, em que vivemos, depende da verdade· 
do voto; Ning·uem, de bôa fé,. póde sust-entar que essa ver
dade do voto se venha a verificar nas proximas eleições de 
Outubro, se continuarem em exercício os Interventores Fe
deraes nos Estados, chefes de. partii.:.o uns, candidatos ou
tros. Os factos, de que a Nação vae tománd.o conhecimentor 
atravez das actividades eleitoraes . de muitos delles, se 
constituem em índice seguro do contrario. 

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, assim expres
sos succintamente, com o pensamento voltado para a paz e 
para a ordem dos Estados. e sentindo bem que acudo aos re
clamos da Nação, que satisfaÇo ãs exigencias dos postiiiados 
da Revolução de. 30 e que vou ao encontro oos áspirâÇõe!j 
de todos os brasil<liros, que se bat<lni pelo. iinperiô da mcir,i.;_ 
lidade tüt nossa vida politicá, apresento á corisideraçãd dól:i 
meus pares ó seguinte project6': 

Prdjecto ri. . .... 
ArL 1.0 Os Governos dos Estados da Federa,eão se:diof 

desde já, exercidos pelos presjdentes dos réspeétivos Trb 
hunaes de Justiça até que, na forma do disposto no art. ao 
dás bisposicões TranSitoriíi.s, da Constituição de 16 de Julho
de 1934, se verifiquem as eleições dos N~speétivrrs goVtW"
nadores ou presidentes. 

Ai't. 2.0 Revogam-se as disposicÕes em contrario. 
Apresentando o presente projecto, Sr. Presidente, peço 

a V. Ex. que me inscreva para o expediente na proxima 
sessãd ~ Erâ o que tinha a di~er. (Mtiito beth; muitQ .trem.) 

vem ã ~tesa parà ser; coi1~idêr'atio pO'stérior
mente o seguinte 

PnO.JECTO 

Esta(Jeleçe Q'!lf! os governos dos Estq{.ló$ sejam. ex4rêidiJs Pf!~· 
lOs Presidéntéil dos réspe~t(vós .Tribít.rl.iiés de Jii.Hiç(i. o,té 

.ue sê v.erif{qüém iiS eleiÇôés di? flUe. trtitf(oárL 3" flifs 
'Buposiçôes Trànsitoriàs dd t!óit:WtúiÇão Fedêt'àl. 

Art. f.b bs Govérrios à o~ Êstado.s dã Fe~rãç·ãé:f }é.fllti; 
desde .já; .exercidos pelos Pr~sf.~etites ,dos ie!;péctivós Trif:li1..: · 
naes de Justiéa .até óüe, nâ fóimà do disntM(;l tio á.rt. ,30 
das Disposições Transitarias, da ConstitüiÇão de 16 dé J~' 
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.1!:10 de 1934, se verifiquem as eleições dos respectivos gover
nadores <lU presidentes. 
'· · ·Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
. , Sala d·as Sessões, 18 de Agosto de 1934. -Hugo Napo
,leão. 

'7 
; :· 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peco a palavra, Sr. P!l'esi
dente. 

O 'Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado 
Adolpho Bergamini. 

· O Sr. Adolpho Bergamini requer e obtem permissão 
para falar da bancada. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) Sr. Presi-
dente, os problemas da eonstrucção de hospitaes e de escolas 
no Districto Federal não passam de elementos cinematogra
phicos, atraz dos quaes procuram, os defensores da adminis
tra-ção Pedro Ernesto, e~-onder os confundir os erros e os 
desacertos que repetidamente vêm ~endo praticados. 

Glaro, ninguem impugnará a construcç.ão de um hos
pital ou de uma escola. 

. Entretanto. Sr. Presidente, esses problemas não esta
vam, positivamente, nas cogitações do administrador. quando 
foi feita, a reforma da Assistencia Municipal, reforma que 
se tem reproduzido por systema varios e que majorou a 
despesa, de cinco m1l e poucos contos de réis pa~;t treze 
mil contos. 

!E' preciso acce.ntuar bem, que do augmento tão formi
,davel de despesa está e~cluida qualquer parcella destinada 
á installação, · conservação e Junccion"amento desses hospi-
~9. . ' 

Não preterido, neste momento. Sr. Presidente. desenvol
ver largas considerações em torno do caso, pois ap:-esent.a'!.'ei, 
em tempo opportuno, um requerimento, afim de provocar a 
elucidação de detalhes impor~ntes. Desejarei me esclareo. 
-çam se houve estudo prévio no que concerne á questão hos
pitalar; estudo transformado em projecto; se a localizacão 
dos hospitaes e o seu numero obedeceram aos preceitos te
chnicos; se foi consultada a es~tistica; se uma commissão 
de profissionaes se pronunciou a respeito; se para elabora
ção dos projectos foram chamados os cidadãos capazes, por 
meio qe concorrencia publica; qual o plano de financiamento, 
custo da obra, cadernos de encargo; emfim, se se attendeu 
n. uma série .de questões acerca das quaes ninguem tem a 
mais~ leve . noticia. . ' 

Desejaria, tambem, que me informassem se essas constru
ccões foram concedidas por via de contratos e, no caso affir
mativo, o teôr dos mesmos; se foram publicados, onde e 
quando, ·'ou ·se, 'dadas a alguein, a !percentagem concedida 
áquelle que tenha merecidb as preferencías da adminis"-
t-racão. · 

Sr. Presidente, traz-me ã tribuna, neste momenti); o 
appello que me ioi_ dirigido, .em car.ta que vou ler, pelo Sr: 
Ehgenheiro Porto · d'Ave, envolvido. no debate ha pou-· 
cos dias travado ·em torno da construcçãiJ, ora paralssa ... 

C. D. -VOLUME !I 29 
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Ji!l,,~o ~ita~, du.rGlitria~s-.i .O "estsbeleeimenúl .eolripori!ftli 
2~000' leitos e seria um centro da mais:.1llta>importaneia'llltl!a 

~u::S~gtis:~~~i:iwJ;:ri~ê~~ ~~~~~:t.~::--::~aE~~ 
Apesar,Q.o dispendio. de ·milhares de eontolf dEr réis,: foi- · f( obriL 
interrompida; sendo que, na ocea.sião, presidia o Consel!ilr 
de .Assistencia Hospitalar o SI!~ Dr. Pedro Ernesto. A Com
missão, incumbida de syndicar· o que se passãra eom a-quellas 
obras era eon.stituida. dentre outros, dos Drs .. Delso .. aa~,on
secai. :cersinó. 'J'erônYmo. ·M:ontefro:!!Fililó~ o-·~erto •. Sr. '··.Pr~ 
sidente, é que as obras não proseguiram. e não sabemoS' se 
h:ou:ve ~u não. _irre~Iar,idad~e •. p~do. P~,~~~ .. ~ el~s <:f~Xi~ 
tlseem;-· cumpr1a: ·. ao ~erno apurnl~s · 1<Jeytífálllente'. e • ua.o 
deitar a perder o que já fôra gasto. Se· a pre'occupacão ·do 
Interventor, na direllÇão hospitalar, fogse, ,realment~ ~trar 
nÜJD :·eíitendimento éom'·o· GdVerno" F~~r'at' --.ãtinJ.'-de' ... ®~ 
aquelle ediffcio viesse a ser coneluido.- 'sêrià 'o easo de' opitllir 
por um projecto de, meno~es pr~P9~~ att.<>ndendcb a~ as
peéfiôL ee&íomieo. Como 'disse, eolir'a) iõitefu'~daqtiétle~,edi-,. 
ficiô.;' .'2 ~-t)oó leitOs . s·~r,i~' . dadô~ . ~óS~ c. Que' 'de}Jes . ,ri.e.~e~~ht 
;a;:dili:e~t'os metros':de''dl'stáncfa' _deas!ls))brâS,,.'porém; ·:.,'::,. 'd~ 
Sãti 1Friinclseó··xavi 'ã cAvenid' :!t(dé Seteí:iúiro ..:;:.;, ei:S.~.I.]\ie 
se levantá· o 'arêàoorióo' de u.m: tfóv.o 'bo~it:a1;. p·esatido: s6or·~. -ó 
eraz:io .. à.a·· ~iditt'le.: e.' .i#iciad.O:, .. ~rij~· .. o~,· 'de~~i~'.'se~: -~~-sê 
cdnh~am as ~eta.Ibes; · a qua · riilfuih~ ·,?';l~.!~co~m~o .-, ~~·;:~~~ 

?~~~\nán'tlt~ão ·: íieis~s ''h~ilâeS: "ar.· ·firesif:í~ri•~! '~~nsu~ 
mw•:- · ·:verbií"Qi'la':~ ~ríioi.'.'bém s~:â.':.Pr-efmina·' P~ 
dém sll.~~rtar:: :"l:.evánao. êsâa:'· ifll:Yid~:j)cNu~' ... ~; .li'~~ita~s 
fuunim ii.~s .:;:.:,:;~oi:nó ' o:_da ~b~~ o'cile s~ ~·;João·'aat>tJsta dâ 
Lligóa ~ tiin 'orilró/qne me1 nãô'~bd6 á' mente,' 'iies~ li:i,S~t~ 
-:- tiveram de ser entregues á administracã,o parti~Ü).à.r,'-«inlo a' ·Sánta."'CaSil,' : 'em:: 'p" 'ennut.à ·de'' serncos ·ou cc>iíéeá'sões ~·.São 
estes . estabéilooiment.O!!. •bem' mais' 'ilíodéitôs,''ao. qqe '/aguelles 
cil.h1s'consl:fuecõés's\írienn16 mooíentb~ '·.· -.i :O > '--:·,·· .~ .• , .. _. 

. + ~ ~'L 

·:.o, .. Alllirii~~d. i.:O·d. ~~-L.h,a. d.~Sr·· . ~~~.~'L ... :dte,o area.lm .... ··.· .~o ... ·.d.o. hor~P~~~ uas .. c cas, ~aTei,. • ~"es1~ .®~.!Da:J,·.stl&S:.; · !10._-
Ções~·.;Jo~ .. s~pUltádos,jniUi.âies. ' (!e·- eôílt~: d$ -~~~; -J~s.sa 
~l,'eS~o_ ;!oi;, mal~fn~tad&" pelo. ,:Engenheiro : .. Jror.to 
d'AV!l~ ,ém,e~ndii --UC'WDa.. aW.rmaÇãô' . t),ej()i'atiw.. Não 
th:ê' t.atmtriito~ As:tündit;çõeS ficam abâlio lia.:;teri-a:.~Niíi~ 
~~:.itl:s~;Y:~.~- J~, , 5e.J:iã?;.:fi~~)t~,~r.-~l~et,l~;~~~;,r~.;. 
~o.:· _q\ll\(:a de .suppo~::.tar ,um . .edi~IClQ .conclmdo, ,e uUl,1u~ar~o 
diCYet .' ent.e:ri'ados:. aU ·. ~s milhares. ,'d,iLco~tQs ,. iftl ,réi~Ç :sem 

~~~::~=::~i::~~:,·,;e!!~~J:~;;;r:: 
de!\tP •. dous ~mil .. do!'lntés póüenam. ,ser. abtitaãos. e; tenho, -P<It"a 
JD.im 'que;' :a· solrima' ão9 h~it.Os ·de' t'ódos · ôs · hQSP~t.a~· ,i:iué eàtão 
~~To,dl?, ~go~, ~~s~4o~,.não '!1-~~á - ~ .,~-~~~,~~u~r~· ·ao 
~~-.~Q~e,~e,,ou~ro,, ~9~porta!l!l.:.- ·:(·;: ·:· : :; ·- ·. :;.· m- , ·• , ..• :-:: 
:··A>. ~~ ·~,l)l:etend~~:.foi .. d~in:dr"·~uma;,cont.end~ de:· in~ 
r~~.,.qu~ $~U:~·~l110 .~;.,C,AAS~~O::dO~:.:i>r.edi~:~9;
~·;· j~Jl~to;,a ,~~e,s,,-~ ~~.~~; -~~-tur&tl f~,, P!)~ 
via de rommissão. estudar, â l1lZ da estatistiea, a lo~a!iza.."! · 
oão. 4~~~taE!S: preqí~, .a!;_qu.aQti~~~lles.,f..':~ra. DO~ que 
de_~J;"iam .1!~ ~eya~~os, . ::-at.tenden!lõ.~: .. Ptinciv,a~~nm ~-~: 
se~,!:fi!lQ pet;t.asogie!>!l.~ ~-.~.depois- d~ itudo.·JD.ill.udenteme_!I.W. 
~i~~ ,~r t.ecp,1;UeQs. ·foi: ~ ,abl'i a·eoneor.reneía.:, l!~sta•.: 
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-fàmdjá osnfócumentos::entr8glles. a:.~uroa.~ ouU'Jr.""ommisslo, á 
qual incumbiria escolher o candidat<f que meiho~e~ vant.a
-gMs~ ·offêrecesse á cMunicipafi4ade.~ : quandQ!1(f~~ei o cat"go. 
·POisl~em-;· Sr• : Presidente:·.essa .eonc»rreneia :!oh~a sem 
-etr-élto; ·ttepois :.:aiínullado- o-desl)2cbo· ultimo;,Jst.o;,é,· :-evali
:dâda•a · éoncon!eneia;.:::,. "' : .. .. -, ,, ., .·•.·· · · . · :.; ·, ,; .i;.\ < 

;;:•!'' '•'Dois"'lifuíôá' triiiiScorrerám;'•haV.endo· nos' :bàl;tidores 83. 
'maiS: 'intensas- ' ·ruta6 ~e;: ' af~l;-" c() mO;! -interessados 'pullulas
seDi, · rêsolveti~âe . .-á, eOiiteDda; doolanndo-se· que• o a: ; ·nns fica
ria entregue:;: :•consl.ruccio· ·dos : 'àdi!icios" escolàre~· ·e a :>11-
. tros. eaberiá'' o' :encargo :dos '.Pt'edios\' bospitâlares ~ 
·::·. , .. · ~.~i~·-~ : qii~ .~wiii '.ifti~i~. y~fdac:le~f8;~1ente nQva 
Ciâ :adoiuiliitt.ação; . mas .nadá. tem·· e)la:·à. ver tom a :reforma 
·da .Assisteil.tia llúhl6ipal, pois que; nessa· r€lf~; _ como ac
centuei, o augmento de desoesa feito foi, creio,· de 5.800 

.contos ... PO~- anno, P!Ll"~ 13~.000 ... cmntos, . sem .. _se cogitar, em 
:ab$ôl~tó~'),.a -~riristrucÇão;_- dhs,'.ti!);ipitaes. neln .. d'ô : c;l.~spendio, 
4d tuturtim, cóm · sua:·manüteil~ão~ ' ,.. ·· .. · · · "'" · 

: :. ·. : .-; ~·! 

'·' '': ~ :vou ~têr: Sr.: ~mente,' 'desobriri,n(f~me: da inc_uDlben
cia que me confere o missivis~':a 'carta 'a ·que-'ine ' referi !la 
~poUco:~ !.:,{· ··· ;; ~ :: ·.: ~ ~ ·:: .. ; : .. ·:::!:; . ·· .... :·· · ! ~ 1 ::· :, ~.~ .. ~ . 

. , .. _ . .. .. -.~~o. _Sr. ~r •. MpJpho . IIe~~riWnC ' M. D. 
······ ·· Deputaâ~ .. :·~. ! ·: · ~· -:,_ · ~ : : ·~~: :·~

1

:,r ·:. !. i; :.·· · .. ·t'. ;: ;·~ !! :-:·~··· ···. : · 
·.· :: t : .: ,·.- : '-''IA:cólripanlÜilido :~péla 'fuifiura' dos: jornaes os debates 
· · parian:.entnres sobre a : abth:ll: adlilin istrai,t6 ; do mum
- ·::> ;;(,fpio;tr.avados··eitréV:O:h •é o:.:·Deputado: ~comandante 
·- :,-; · ·· ··t.Aniarat· P.eàot.O;:-[tli s:ürprebendida --epm: ;duas :referen
:•: ·>··-;i .eia5'lnenos'.exaetas.;;,: uma Ieit-à: por .V,;,Ex. -.e. outra pelo 
ur: • . ,. s_e!J.,.a,dve~ie)r .poM.~e~ , am~, :I:e\~i~f!.S -~ obras do 
-:: ::, ·: , : J;l.ospital : ~~~ C~~~~' ~Lija_. adiJliD~;Str~o .tecb~ica me 

fóra eonf1ada pelo Conselbo .de , Assistenci~ .Hospitalar, 
""' . e_~ãQ. pelo_ g9~e:r;no ,do ~:r . Di.)Vasbirigton Lufs, como 
·. ·.~ ~;. , .-_:·.~~ -#mi~~i~. _.·, :·i,~ · ,_ ::_.'; ·.·_. ,. ;:--·.: ::·_ :;. : .. . 

o· debate do assumptQ, Iorige de mP. 'ser desagra
_,,:~·: · · ~ ~~t~I.J~.:. P,-~~~ : ~o~t~arfóL.P~r .ui~ ' a~ccito·:~n.~ ~ maior 
- '· .. · ' .. ;:;~~~l!!f~t~~~ · -~~~a ·;q~e~t~d,' _ ·~ 9u~ · {alt~!) f_~! e,:x~ctamente 
-~- · ··• ô 'debate'. Houvesse Sldo ·eu mtimado:para defesa, pela 
r.-~ ;. ·--:·coourifSSão :dâS : Cotrei~~S' ·AdminiStrativiis, : notes de 
' : . oi) 'l.iêti vereC:iiCtUiri, de' 'aceordo .' ciôin o·;iriais· ,,·rudimentar 
-. . : 'pfi'neipJÔ! rae . dirêit'o','' e ' 'o assuriip{O têriá ; sido; ampla-

me.nte .. . ~selarecido •. V. Ex.. e o ~r. coDimamlante 
~---~: .'. :! ~fua.tal Pi:lixótó; nã.o· · terl&- loceas'iã:o;';ã~ de emittir .· < ·· : · -~J1cori.eeit05!~''i>roferhiam, :áeeãó -per:reitamente jus
~::·,~·;/.t\~icá~à · _:i~~liLr.d~íj~hf~~nto~: ~ ·~l!!' · : ~P,õ~eni);res do 
· · · • easo?·:A ·referencta· ·fei'ta· por Y·/EX:. ·ao·-"areabouco de 
~ ::: é' :_: uma .-êonstruê'õão '-mótiumentál'1em, ; cii)Q..f· '(und.CIÇóe& f o-

. . ·:_1Wii':$éi)ült~S: ' milliai"é$ ae:tófttos . de' l rim~ F encerra 
_.~-, -_ ·: ·:--.i}~- ~é~~~~!a~ il1N5t!ii_~_-:·:·. _ _-r! ,~~-~ !: ' : · ~ ---~--~'~. •; . _., 
~·: , _~_'; " '~;._ .. :·~ .· : .~~~~e. ~rip~tLii;t_~_ : Ç~JM~lnl~,', .~~~~-tá.~o essa 
-::- · . " : '. "qu~:~s,t~~ ~~~.,.s.~ .. P,Q,r, :.r ~f:m . ~.ccet~a,, .,uma vez que 
•d ·, ; ::·,-ôe:r,li~j.ü!.~, ~,.;.,e,sc~ar~c.~~~~~?- :9.\le. J~e , .~e.r~ ~velados 
.. ··~, .. ,~ 9ue _:l~ ~-.-~~~~ - oJ).~l~C,'c;i,O ., d.e conli_eeer •. dado o 

:_;::: .-:~~~aa'o:_qúe· se. ·"teve' .em :'Occnlta~~-~ - : · :' : ··: 
.'· · ·;,~,,-~·· ' :~~-~~~' ,f,~Iidj_ê~ -:;ílc(~~n~~~4il{í;({ ~ifdi~ · Jl~o $er-
-i~·: ·• . , ::re~ .~P.~J.~t~uJ,'& : ~· mtJpar~~. d!l., :..:p~tôs • d.e. :~~s. An

·<:. :(!([i::~ s..:po . ... , · c!-~ ~f~r-:-~ , a. ~~~ ·; PQ!!to., -!1.~'-:0 expor 
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~ ~- ~lqtiãP~" :~oregim~:- a~que·: CM.a~-aln'ia: :tJbraf) &Q.~rdi
r.· .· naif8.1:-:.· ~ ~~ ~~ :.!p c)J;a:Hbr~ .c :t .. ~. -:od;.::- ·,:.~1) 1..~ ; -; : .~ ~J ::i .. ; :· ,i .t~;_ .. p 
: ·.= ~ z~FOi:.m~~confiaM.,fllõr. .·eOti~ à execuç&rzdos·:~e;-
' :. taiMs: têebificor:dtqrr'Ojeeto; rde~â: auw~iao: ,appro
·:··· vado11)el~FiCónseltl\:). ' lfe .. ·Assist.énein ~·Hospi~lllr. ; offjcia-

lizàdo · pelo Governo (dee. i8.608,..:tle :·.i8 ·._de . ·F~veJ;e.l;o 
. ,.·rr.de 1 j~9):"' -;ComP·:.P~lf.t -:<I~ ~,D).p_!l-S ~~.'~9s~i~~rceb1a 
·;! :.~ pito.;Ror-:ee~t~. so~e; !;· ~s. ,; or~ame~~o~. , -~~V.l_aJO~~ 
: < .app.royados ,, pp,: ~~qJ_I~U.~ ~~:ho., .Gor,r~l!d!l: !~Ó.~"-n:·•pJi,a 
.. ~onta ;as~~~sp~sa~ ~~.,_~eg~~·W~~ ~~~~~~,~-- ~ ~;:- ;-'·: 

Ao,,~n~~bo :~.:;~\~tl\J!~·~-tfpspltaiaE ! -~~~ ~1~ 
.·. _b,a),m~~· ,,~t:t!lJ' ~~a .:..l>~trr !1\0,lj\~9 ,~r~,a;lo -, p~~, ~~ndel' 

.. ·: ,, ~ .ré!.~pda .. ~ns~r;~tfl9:r-~ ~~ ~~-~ ~rf~i~.~:~ll,)~ . se."f:!S 
... ;,. differ.ente:s·. o~os; .. ayoçaya-·1l.:..sr ·",~ ;_ segu1nt~s; · ·atm.
~-·~ .. J~*i~~~~~. '_'; ·. ~~-~; ·. : .. .:' .. ~ :.·.' -;~.~ - ':-~ -~.;~ ;~ ·~ ·:. _; ~- ; .:::; -~· - ~ _:; ;~· ... . ' . ~; .~ ~ .. ~: ~ ~ ~.-·J· 

·: :;:~ ~": a) 'dii~ti"'d ' ':tr.abiÚbbts- "ilra ô '''iiê tfurileári!:Ufu 
:, · : ~~~~nbei~ô~' .. enclirrés~\ió. t'e~Cih.j>n~~. -~~l,f-~ f,~b.~9-

nario; · "' N- -- •· •,-. . . .. .. .. •· ·•·• · .r •. ··· · · -· - · 

: ~ : !:;"li•í l!) ~g~~s~~!?. ~9:S IJ!a.~r~~~.~~ t~?W~~~ !Je.-I)huma 
t ·:.": ·~~Jt~:rléy~c~ .ill~~~~a~_bri;-,.. -.':::;, ; C> ~·:·,() ;; •• :; or::: ~·~c- ;;~:· 

c) a conferencia e gu:.rda desse material ~ri,JlW!lll 
;;das,. 9f?!~.~.;. ,_~ .. ,r.~ :,· ''1- ··G .. :;. ·- -· ' ~ . 

· ·- • · âl" 'ii' 'fiiaçã"o"''do"'itUIXl'aro ·tfds ti"Pwios e a sua 
distrjbuição pelos differenl.es servicos~ :.:.; . . :: (; ~·u 

:-íi:- "J· ,eL~-,pp~to. d,o . p~~q~~•Pfl~,l.'~f;ÍP.d~~ ~9.~ntrôle me 
.. era ,lP_~Jram~~t&: ~4~g; •: -~·~d'"' "' ~<· · ;1 ~ :::u: : · ~"::r. 
_.; :: . ~; ; c· ·:f)<'G. :emprégo do mater!ali!<Ju~ .er..a :íorneoido dire
,-, uctam8Dte:. pelâ · ·Oomblissão-. F.:sr.;.J ~ ·da ~tibi'D.;!l-dé/,al'C~rdo 
.!J'IOOtn·,os:'.Seus;' cale.ulôS·:e sob1 sua: imméà.iatar.fit!Cializacão; 
C'l•: ."_ -.;ilr )r ; ài)p"rov.cãôr'_pré~f ··~:~o~'-ír.ict~!:üesga•: mesma 
. ': :COmmfssãó~ ~dÉFli:ídos ' as d~t!l!hés têêbllicos" e!tructu. 
':-.;raeS :da·:·eonstfucÇão; ;:·,,:. ;: ·. · ... '::;r::·;r;;):• ·,:::: 

. :: ' ' : ii) ' a: éotiréccão ' doi" ~ádernos" d~: ·. ànb.~osi a qut~ 
ficava subordinada l.oda a nlinh!l ·aô~SiJ.I.IO' techniea. · 

~~ :·. · . :. :.. .... .. ~ .·. · ' •!'~-, ; , ~ . f~ i~ · ··:~ ~--- "..Í.. \\ ;_· ·:l!j(l·• ~,. , 

:: s: . :·4~l~-.~~Qo.~ ~itti,nd(I !;&;~- ·.S~;, ~OU:Y.~~~~ septtt
'~ .. ta.dQ . mtlhf.p'e~: fi~, ç_~mt~1-:lle ~;·é,~, :na~ tu.rida,ÇQit~- do H o&• 
. ;, .pital .d4S., Cl'#nic.as,:•a: ,respo/,_~abilida.ili! ~ã9,:P.·~d~-ria ca
,' ;ber ; áqllllll~ ,,que. ' foram:' apontadas eo..mo., autores da 
dJ~qi?-de , ;ilá~tqriia, q1t~. , ~:twifÃ·, -~i;iqu,t;l(ii(, :·.ciin#Jrtleçã~. 
~ ~ : usat~do: !da, ~~~s~~- 4_o .. c.omlll~~.nf~ : :~~~ Pel-
.. XO 0:--.- · j.,... ; • • , - ... -~ .~, •• j·i ·· ·· ··· -., , ., ... .. . -· 
:··· _; ',: · ~~.!!le~-J~c;.C:P+;~Y.~-:l_~é ·~.-~c,gdãó)lo)Iuê_ a!
. , ,r~~;~~~o l?~!ln~;;P.~ . ·~-~o,; ;e;~~r~~e .. a.,~rL1d~o 
., ·n~ t~Jo1~~a. ~~~: pr,~Pi>~~(.;on~~o ~~; :A~~Istencra 
.,.-~QSP.l~lllr, . ~Hldar ~!!-:1'{!~ -.n~ .,eJ;Jga:n~. ;!l~. ;).l)mpo do 
··~);\iíD~ :;.:~~dr9i· ~;E~~!-'t~, : ;C.O~o·. ,p~e§l.d~~~_, &:9~e me 
; , ,PJ;"OmP~•J.!~O 111 · ~~~t\,110 ,mQm,ento., ;l3lljJ, ,qu~.-P~~ar. 

· O que se passou, porém,- !oi, coisa : muit.o .. diversa. 
,. :N,as __ f~4.a~~:·. s~ }~P,P,li~~~~;· as .. ' v~rl3~.~! :!~.Cessarias e 
.. . e~!F:fC.~~P.~~ ' ,-pJ11S'®~~yç•s,_ ~F!for.r:n·!3 VP,\! dem~~strar . 
. .... _ Como,.Jlcou _dito .. a~l,l',na,: ao: ~onselbcU1& ''Assrsten-

;{,ci~ J~-r'#>i~l~f' ·~t,~~~ :.a~t~Ç.t~; ~ :a:·'~p~r~~!it"!.~ · ~r~ via dos 
. · orcamentos P,~li~l.a~~ ;,~&.'s:. ~i1,f~r..e~~e~ .. ~~: ~~na o que, 
,~ su~J:?E:~Ifi~§S~9-~t~ê~~;:os a.Yter4ya; -a_' ~~itf_'ELTa)lte; daht 

l ~('IS •préiéQs baiXJss1mos~ •por'· 'ella''<fetermlnados eom o 
~-~~jééti~~·u~iéô: de~rumHiutr::.&.:p~~nÜ) .=í:iüi1ne era, 

ponrra1ualmente? devidij: J=N"eSS"l ·proP6"M'l'6·-JfoF 1mposto 
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. •; • ,!l!.o. preço~, de, ·8s,.. 27·5$~7~: ~pa~a-. o, me~rQ. CJIJI~~(). ele con

.. :·:concreto apl)licado· .. na .. obra, ,, q:ue,: .eviq~nt!lment!l. não 
'· ;, r ,._podeuia ser -io~tido. UQm~L .esta, .. as_, pºtr~ ,;ba~s or
... ,, _oomentawias ·est~ele_cidas, pela tal .. Commi~-~g,, .t~;veram 
, · ·: .-·:, de·: aer·.:.aleancadas, :-eom9. ,esclareOQ, Je~n.~, -pela ta-
- = .. ·, .• bel!n,que-segue. , _- "·<·,. .. ,., .. , .. -.- . ..: .. ·:·· -,, : ,,_ , • 

>~:·:: ; .. &n;it}Ós ~ .êUs~~ orcado. ·.·· ,. Cust~ ,reai _.~.: Dif!~en~as 
Excavaeões.- 8i) .i:- . :--.-· •. ; •. .-. . . -- .. , .. _ . . -;.:. •• 

terraplena.,. .. , .. = .. ,,_,, ,, . . " · :.. _,; ·,,.,. , -:··.i:.: -,<; ._.,·,,;;;; 
n gem-.. . .: ... J .:~ -.. 85S.:&21it.SOO. LOP4 :732~93: ;-U6 :206$893 

InstallaçãO:·:da r·. - .· .•. ~::· .. ,,,, _··o .: -'' '" ,:··i :'··~ :: ::. r:· ·> 
; ~.obra.; .••• ,,,., t..;506:(130l90i ., ::i,.'lG3':2i')tt4{, 2Jí6-.:5:79$2~3 

EstJ.!ucturà: . d~ ·,·;._.i< .·. :- :_ .. _,~.-: .. _, . _:.i··:.:r-:·:.; · ... , .. --~. :;,, 
eoncreto::ar,..:;.. •-,, ! ' ., ._ ,:, r. '• ••• ;. " , .;:- . (, • : . , • • , .. -·' 

. :madô; .• .: •• r --2.;635 :o~l)f.770·, .. ,3,,osa.:S23JJ:J~a, ~,.us :752$553 
euebl'llllo!h:••·· ,·:. :; ,, . ~,; .• ; .. : , •.i - _ . .,;i_9$290,: ...- :._d9$2110 

.. -' Til~es. ,.; ,_ ~:~ooo :21p:s~ii.:' ·~~~i.d.Sà$~.5~. ::s.t;;i :&S7S979 
.:::• ·ill -·-· .- .• 

"E~te.sc dados! .cnnstarn!llr d.e. · •minha. def~. di vutga
da pela imprensa, defe~Sa essa que não foi contestada, 

:· ·- ·:ü.'i~té a_; ,preseJJtil-•data;:.em nenlnJ:m:-·,da,.seus if.eru!,,..,"' 
Devo frisar-, ainda- ' uma· -~et;: · qQe· • 'a.'• peroentagem l 

c.' ~~~~t~!eWt6ft%~i~eo;:i:~Jro~~;;,8~;J~~~~~ 
··~: ' -·. íi~n1\umã' ~anta~til !pOd~l:i<~u inferir 1cóm. o angrrl_ent(),_ 
c· ·''J i' · d'ó''éuàtô darr·oor~;· ,fllildà!iíel)tó' ·este t'(Ue foi • 'a' i:!á.Sil da---· 
:· :,,, . millba·. -~óndemnãliãoF:'.•~ • -·· .,,_,,~ .!1;• ,,:_,-, ::; ·~ .l: '.' ''.~'' '' 
__ ., ,,, '' '·''Céroâ dé 9;517~'lnettós eubicos''de'-conerl!to' foram~ 
<· ! . ' ! êi'Bpr!itQdõS' ·-naquetra: "eStructura ql:l~;: 1!8:' feliz• r àxpr\l'3:0' i 
:; .;r:.~rsão'&i ·V~· ''Ej;. ::offere(fe 'o 'elpi!ClaCtrlo~tmtunmo:df11le ) 
·,n, ·,.í 1íei'-;·:tizi pert~-~~ São ·Frtüic-llc(l ~vi~~"'l)ivi!lindo" :o' -

montante da im'p'ortan'C'ia'.'n'éllá' déSPilndl"da ''•]5or. e~e 
. nu~ero,_ verifiea.,.se q~e o cu$_f,o médio .nnitario <lo J)le-

-:-:3 ''fró:rctiliiéO:nãô' foil~afém' 'de !1\"9.-a~;<~'llué!'Í'epre
senta um preço ultra razoavel, em se tratandd;'prin,;,: 
cipalmente-,.de"u~a Mra .do ,(;o-y~n~, c,~t~esenvolvi
mento é sempre prejudicado por mil e Um obstaculos 
differentes. ; •. 

A cifra mencionada, •·elaUva á installação da obra, 
refere~se á CO'I\!il,r;uCçll.Q d~ ba~raeõe;;, montagem de 
ofíicinas, acquisfóãô aé mabbinária, desvio de um ria-

-:·'· '> ~~){\1~ cat,~~~:i\ -9;,-~-r. e~.-i~ ,ou·t·ro~·~ .. -~Ih. _q_s .P.te.~i
nares. i:lta· rep~~e.Jt~.,~()~O~ ,de ~,,rc;· ~o _ÇII:"O!l~nto . 

.-,; .... ; ,t;~ralte. 43;·~~~ pr1oJ~C~ PJ!rp',lntas~lJ!.:r~!!!Sa:,P~l-'flnta-. men aumiSSIVe. ,·. · , ·'"L"' ... ,-,.·, .. 
_ · _ v~. portanto, o must~~rt~eputaao· qjle, &, ap-pliea...: 

-:>'-:: r·enlf. dos ltnítbares dé;:oontos:lnVél'tidos: 1 ~ã 'li~· constru-. 
ccão do Bospital das Cifnléi!.s; nãrr· tttereeê . retéi'énêiils . 
pejorativas. 

Quanto á infol'liiilóão :[raz!da a plenario dessa Ca-
. ~ ~ara,_ P.elo, ,sr:. co~man_dl!~t~ -~.arnl • .P~~oto, ,de~ que 

~ · ' '- ~o Sr: '·Pf ... 'Petl1'd ·Kt'nesto, :eorworrêl& 'Com o· séih,oto 
'· · '· p:Qi-~"iiúi nã'tP i~· 'éôriélíi~8ihtYJ8'!i!ifotU à;ãí.e.tr·di'realuà.;. r 
·' ' ~~)!la. r tt,'!~~tlic"nc1à 1'6'tü :sei:1m1'>inli4. .:ii/i11íl 'ãê:! iicar·~w~ .. 
• ~·: · ·' · momtr&lasl úi:ê#lâiF "Pa~f!iff:$ijhe e.z'Eitl&.~'.niio~cna · cp~:. · 

atrucção". peÇó . 'inlormin- ''à: ''!leu ill'Ús'ffê: 'eonten'déir'' já' 
, ;,~ í' •llgQM,.,qu~-~~ ·tiO.'am. znodà;.-.aec~i~·eu. goooosamente 
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.: ~~r'~ . :fiet~~~~ Jti~~!ri:.:;~~~:~~::~~:!o~:::;~~~ 
· · "·to& :~Peiísb/~.mij- ~'o ' ássâ~pto~ ~bi"J>osto em,fóe.o, não 
· ;;:;. · j)er-mittiíia'6 '··:i>Gt: isSo. maior.es •:d~Jongas;. 1annexo em 
. - <; ' !: ;ré'spôSt'a' 'aquell{i":êonbeitó;!:cópi&-:~dd; '.ri!CUl'S<V4irigi:iG ao 

Cheft: do Governo Provisorio, a ene :eocaminlíãdo, Jtri
m~jramente, por intermed.io do !fintslerio tl:t Justiça, 

· · :::<~hdé~·'obte-Ye··· i> 'éxti'ilvagante :·cté~ptiobó - ~·Indeferido, 
arehive-se" - e depois pelo Ministerio da F.Jiiücaçi·cp él 

. . . ~ S~n\d~ PçplJ~í'-·· !;In~~- ba m~~~s- !1-S'll.~!'da despacho, :· ! ~;; 
' ,. .: - -:-- 1)' .·~: "iltela.,;~ei'tor!l: '!!esse doeumentO:··<:vetlá .v •. -Ex/ e- o 
.: . seu antagonü=ta politico, qqe não ficou ~mprovádli ·.a \ 
· :.: ~ ·; 7:'!;?mtd'e po.tt"(tlriii,: por -élle ~ti'úi!í<t~ti.Põis ao. condeJlllisdo 

não era permittido, mesmo que tivesse ~~ illt~o; .'á! 
: pratica dos desiises que lhe foram attribuit\I)S::.··"·: ~,:, 

.::· :-':·.'': ?. C()nf'iant~~nt{ ~ievad(j 7 séiiSO': jüi'i<!ico- de . v~;.,~ .• 
'· :·.> '' espero uiereéeFão, de sua parte, o melhor. acolhimentO' 

- ... _ ~ J?~_se~~'!~i,d_~.I~çõe~:. ... . - ".;;. __ ·r.a- .. ·-..:.:• · · · '· · ·· · : "•~:provw.'u o -e~ p!lr.<.:at>••esen r-twe .os· ipn,..es-
- ·-tos-de· metHrito-apreço-. --El-..-Ptwttt:-dl.zive. 

-: -:.;;!n :: .. iR-úJ.'de i'J'arieiro! · tl7:rcJe l ;Agos~ ·ioo·, i-98,:;" 
,; ;.;; ;;..'. ~ r·::·'Y . j(,~ ni~:r ~:! J P ~;".;. ~ .. - ~·; ~ ,:; ~ .. r_. · . r.~ t-:• ,'~~- ~~~· : í. :··· :· : .. ~. 

Segue::se o, 're~ursd,!.i *e: fitar! · 1donstand(j •; do :discurso 
Jige-iro: rque·) O~$le-,m,omentQ-;•Or.ofjm~ l· ::::- '·;·: ... ,. .,,; 
''' 'o·:si:. PlmsmiNnf~ :EJstã-:~indá''à hora !aõ;~iente. 

:;;~: ; ·;r· (~ .r. '~' 'r:· . · ,·, '•ít.!~'í ::•.H:·Ht :r;t '../!J'J.(! .S • ~:: : ·:·U:~;·· JO ~· · ,.. :,1(,·-:, 
. ·:(h::.$.,;:~;);{() lJ~~J:~~:-~&: ·! :aSSJ,JIDpto, 

Sr:-o ~f~.si,d~te,J :~~-~-.os~ ;Q~~l!!Y.: t~~ijWS:.,~ admi,ni~tração 
publica, ~eja estàdoal, seja fede~\;.;;bão -~''!~!:",! :~~ toda 
81mWoP~~ebe;oe.u!gadQE;: ~~~!,en~~~t~;;=.~. ~~ t~o: .. desassom
br~·~:<iJltlepen~e:nç4a.. peJp · . .J;ll9Q~sfP.;. ~ep:r~sent4q~ · -d,o. povo 
eariq~ 11tue.' so(~e::~~-· · i.neQnye~i~~~ \da . ~rdad~-.oosania 
<2Jer.~ql;·.~daM.·\ ·~l.o ,, . _qóv.e~.o ,,d~ · .·.~id~~ ... ·(;lf~#o; bem; 
~~!o-kP{n,-.l ~.,!fr.~ ~;;CUJ!L~m~~ ) .;!, . ,,,, ;~jr:•• < H 
-f. ::~ ::,:Jb:t.l·------ ~:~:~~ ,~ i il ;- 1,~ '.: .. ... i .·~· n f.·!:p ~.~ ~ - --: · ·:V•!-: "·}· ·' ·''i" '': ~:~ n 

. -·.·}>'l t . ~: ·- ~~~~d~· -:-. ~tá ~_ti~lk:ti ··OOT:~ ::d~Ain~~ .. ~" E%-
P~~~ ~rt~:~_:; .:t: ·! ~ -!~ : :: ·~ J···t: c- sz: r·-:: í · ,:, ! .f.:=~;~ ~ - ::~~ ·- ~ 
-:·:va:r.:se •'paisa:r -ã=·ot.rem 'do !i:liil:~ :(Pauia.vn · :·,. ;.: .. ,~·: 
~·:.~t; ·_~rl:::-clc- ! ~~z: ~- :f: :,; JOfJ ~~- ~ ·r. :.r : :;~.:~_;_, ·:= r~ · .·:~-;:..- ~ ~. ::.~ ;~ r} ~l~ ~~ ~·_: 

.r:·;(·.~ f; ~'i ~')~·_~;· ! ::· ';,r! : J·: J .. ·, = -~ - :-:'~ .!:~•f;r; .. i· ·:· : ·J ~;:'·~ ~:: ~ ·; _·· , . < ·:: 

~;±·:·';~,~;;~'r( .~. ~~;,;;-.. H~~~;,::~~~· ',J?~:~·!·:~/~ ~ - ~~ ~:;·:·::: -~;';~, 
- ~.r~óLs.r. ;.heSidenté ·::.!.·· :A '·liát:a:•'üê; ··esenca' .. aé·eüsa:· ·t; com-
. ..... ... ~~~'to ' '-'> 'J09' s· ~· ~.c..;:J.')~ r · ·,·: ... . . ... ·~ . pareeunen ' 'ue ., 1 rs. ·..:..:-.... ~"'...,.,. · • · ... ·· . · ··.- ,. · 
-I3 1 'Naó·1aa'; nümi!ro·J,an· ·~ p!'dcooé~·:~ .~~~ç~ ~; 'tt,i;iltt>ria 

consf.1lnte da Ordem do .~ba. .. .. '.' 1" •·· · ·• .. • " · •• 
-~:''"'•("',- ·· ~ • : 'I ( · ..... ;,:· " : .'·'· \ ~ •• • ·• j :,..• ~ · ·. 1\'"j•'f ' il. • · 11 .• 

_: ,~ V,~ci~ I~~'Q~ár.· .. ~ : ~sSãil. ~ d~~igna~d~ ··Pftm,,á ·a e Segunda
!~!r,a. : 29::~~ c::oi;le~t,e, .,"Bi segui'Q~I!l :,!:;., :,. ·>; .. : : í ·:·i · ,·.:·;, 
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Tourinho, pedindo informações sobre requisições militares 
(di.scuuão unica) • 

~ :. :: :~o~ã<i3d'o -reqüerimenfu 1.ii: tf,r"da f9s4;:(Jó- sr~":A:ilii~1~ 
Torres, pedindo informãcõe's ~ sóbré' 'atraso e desconto no! 
vencimentos dos Inspecwres Federaes de Ensino . (di.scu.uão 
u_~i~ah ê' · ;·~; . · ::_:·.·:; / :. : . .' '; , . · . • : · ~ · .. :··· . .' ..• ·;:::.;·.·..- . 
-:·,:·: Yot.aÇãj);_, do, . .J;.eQu·e~P.D~nto ~· i2_,; .de . 19a4" ~0· 1 Sr. NQ;
~ira:; . .Penido .. e outros. . 'p~iÍldQ seja;.DOI}leada ··Qma Com
misSip EspeciaL.de .. setê .. m8I;nbros pa_ra estud~r,!e elaborar o 
Estátutci 'dos Fúnccionarios Publioos (disctUBáo . ·uniea). 

! .Votação· odo· reqti.erimerito n: .t'3;• de· '1934. do : Sr. Mozart 
Lago, ··solicitando. inform~es< sobre .fundos· neêessario!! 
para pagamentos de requisições militares feita's _. · .. ao·' com
J!llercjq e. ,i~~~~_ia,,d~ ·.C$Pital . -(di.scttSBáo-;vniCa) • 

J, ·. :votaoão do >re(JUeritneiito· IL-.~4~ aà· t93l;,'d(; .. :Sr., ,Thlers 
Pe~-issé ·e• Oúti'ó~peditidti1'ÍnfOrmaÇões · sobre :a: ·riistencia de 
d~elo: : ': eassando ·:a:· 'oftidlaliucão . da-· ;t;;u:aroat'_ Noaturna ou 
tftlnsfe~in~6''=~u ~tri~ón.~o.: ·~ - _. P,re!eít_urif;.d:O ''Di~t!l~~o Fe-
a&rat • !OfiJCJtr'8qo:t.JntCa) : ~ . . · ·.~ ·~:.: · . ··•-·1 ' ".'. .': : ·: : 

: /_.: ~·'vj;l&·;~;'~u~:tim~to ; ~::: ts, : .~ -'.1~34 •• ~: Sr.;:xa-vier 
de :Olivei~ .pedindp :a: :nom~Qãb :de . wna,-comm'fssão--de eineo 
Srs-;: ~u~f! ;pana:,recebet: ·:o :.Sr •· President~ do .Uruguay 
ÍG~.tAo;:~IJ~~· ·: •·' · o: ·;' ,. :O· :; (,! . ' -.. •• 1 ··,i'·, · o•lc-i·: ... ; ,_ ;. 

~,,J!:vót.a~~ ~ré®:' rime~to:'i:!·: · . 2 ~' d~ 1.v~4 •. =d~: sr·; :·Mozart 
La n..: ... fioita:~" . I W~riD.à~ s '•s'obre '·dispensa ' ~e. ti.âhalha-
d .. . r_p~ .. d-pt-1 . - ~· · 119 . · · ~ '-"'B' ·t -~cu: •.. , it' .• ... .•. ) - - ... . · . •. 
or~ o nue 'tte ;::), en o "~~~~~o. ,u~~~~ - -, · - : __ 1, : • • ; 

,_ .. _ ; · - ·Votacili~o_, !NQUertmento-: n·~ :'i6,·~ ·;f9à4; ='do Sr. Paulo 
Filho, . pedindo. inf9rmaçõe~ sobre- ó:,ímgamento'' 1a'•-protesso
res=·coiitraétad08 do::!(lollegJO Pedr(): .. JNfdi.rcuui'fo- 1untca). 
;. ·,: .!~:l.': •.h ;.. • ·•j1~ft,;: f\!lJi! #:_!!\ í · . ·- . .-~;! · · ·: ~!·"; ;: . ·. ::1, ·· · .·~ :; t ~ !; 

- : ; ~ .• ;v"o~Jt;r.~IJ~erilXl~n~.;n·: ~r~ , cie·· i93t· ;do ,~r.:iMozart. 
~;o. ,J1Q1W . -~ __ . ,.inf.~~ma~~s , -~ºt~;:O moJl:l~te . ~a~,,~ommas 
~ 11-Ji~~q~~~-- ~!t- ... ~eii - ::e .,prO~lp11B~6. d.e .;multas 
f1scaes 1mscaus4o untca). ; .. ,-.._ ... : ::- ::,<m 

-::'l"'VotaçA:ó>do ~qneri-minlto :·n; ; t8, 1de' i93.&;::dó~ Sr. rdozart · 
~·J.,edindo ;.mforma'Q6és '·8obré:::a-··nA:o :pubUeaelo:ldo re
latorio apresentado ao>Sr:;:;·Intérv.eator· no '-Eit.ad&-:··de Slo 
.Pau~. ~~ellt\IYO; ,j. 1 p~papnda do-~Qafé -brasileir.o . ..flos Estado'! 
UnidO$ t:(düe1nJJãC) ~·unicc:;h ; ;". - ~' ,.:. ,., , -: , : ' ·.;.: i ' 
--~~ !9.~-ç(~-~o·;~~e.riJ!i~nto -~=~ = ·i.~. ·~f t~~%~~!Í~"~ 1 Sr~(~dotpho 
'Sergamnit.' sofieltan«to: .mformações · · ·s,obre . · readmt~o de 
~iinoofciilariSs '1fo '1dtiltsterio' · da ViáÇão; · àlffrigido!L';lt!lo de
erelO"-de.:aínnistfa:· :fdúcw'cto~ - umcar;;· · ; ; •;_ : . t·: .' 
· - :· ~t ; l; n ;...t. : ! t ~; 1t!~; · ~- ~:..;;... i•. , •; : ~ -. ~ ~. 1:~ · · ~ · , .. -.. -.. , .. ~! ·i . ~ . :_ ~ 

.... : .· .p~~~~ ~,reg~;hpeq~_. : n~ .. 20, ... d" -- ~9~~-~o. Sr .• _.Tbiers 

.t";eJ;i~~J: RM!~.Ipf~a~es · ,a.o .~~~Istr0;·4. . ~}~!'\ ';$Obre o 
~-IIl~l~~ ... ~~!19. :!~0-~ dt~pos~ ·.JW .:P.· _ ,~··.-dQ, , arlt-: : 1.7, da 

-.q~n~tl~~-~"b{~~~~aQ;,u~u:a),: ,; .:~·· - ·. :. : . .. n \..:-•v 

-vo-~Cã(i 'iló: reqnermie'trl:o~ fi'; '2t~ : :de· t9341,1'do ' ár ~ :~curei o 
Thrr~!!" el'OUtroi-·:PediDdo informa~s: sObre'· providencias to
madas pelo Ministerio da J ustiça, attinentes a factos oo
_C)orrmo.s .no•.;J\a· Qrande:do : Norte,. -e ·. di~ulga®s· pela im
-Pll~ (~ettl'llão.. unica)•--;· _; 1 :-!. r-t. : . , !::,;;: .,,:_.·.-.; ··-· : ! 

i . ~·q~~ .. c. , "' '·•'". :· ··.~·~.~"'~'. - -
~;·y:~ -1 ' · ·: .:: ! ~: i'I.ev.anta-se a :Sessão. :ásd.S_. .-horas ... e . f_S, mi-

nutos. : ' : ::-'·' ~-,- ;, , r· :·.•: 
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~ ·~ ~~~~- ~:;-c ~ ~~ -::-> .: s~·· ~·-:~~ :-- ~- 9~-,r:-~:-:~ ·:(.,:~ ;':: r;bl~ ~ b'1 --~; .· ... t í.'"'fi"!.: :-: 1
' 

~ ~~ . .. ~-,-~~- :- ~ ·':,· :, ··.-~,\~ - ~-..!.' :.:. 

~~~~n~ ~t~~~:~.1.~\i.~--s~4f'J~~·.·cr::~~~;Qe~~~~~-
••• , \

1
_ •• ; •, .. '· ' ~ • • ,. ~--· . ; ··· ·- ~ 8:J"V;,., .. ~··· .• ·, ··· .. , .... .. lt . . ... 

,.. ~ ~- ·-··· .\•.·_.· . ... "_, ... : ... ; ~ ~ - - , ,:, ; •} =-~ , [,-,• ."'·: ..• . , · · ,- :· ' ~ . .-.:-';;_ ;.. .: ; ~-c·_',·i ·.~ - ;~ ·:~' '/ ,.-

. · · · EXmo. Sr. Dr. Getulio 'Dornelles Varg~.- ·' ··: : . 
. . ~e.l~t!lno . So~res .?e , ~~!~.9.s .. ~qpto.,. d'A,y~ •. b~si

- <. -laJr();' oaSad_o; ·engenheu·o;' domJCdtadou·nesta;;C'ápital, 
- :~ . I á'. rua IS!io ' ~Iement'e fi ·.- : '2()5;1_ pôr, . se ti ·projffi:Mii:for' abai~ 

-:· •::~:(), ·ví!~,;1dáta• vêriià.' expór' e'· re · ~.rer ·ac;V~ EX.,"· 'o 
. ·:Séguinte-:'· '' ,._.\ . :::.- -.- .; . ! - ·: : --~=- • ~· · -~ - · 

r·· · :~ .-::..-Eql .~J : de :-outubro-~ àe•· .t93i;L· foi·•iassigueáó, na 
, · : ·• ,,P~ta da: .Educaçãô· , e Saüde' · Publ:ica<um : ;dooreto· ·.IJj.i. 

-·;~r~~) ~Jlrl~; ... · ; -:. ~: f.:Y~;~:- ~ !~-! ~ ~~ -.- ·~ ·~_- ~ :.:..i:._;j J ·.~ · : ' J:t ·~·~ ' j; : ".;·:·~ : ·=-i···,' ·· ·~~::; 
. ~nSiC'~t'atldo·, ·que: o 1oontrac(o;.;~efêbrado; êtiF '-t2 

~~ . ·: ·d~;;Fey,e~~~q r;\~ ~~~7.f;.. ~n.t:r~,,o.;.G!J.~l!m r; ~l's;.sfiencia 
·.• :. ::' ·J~~l~r '~(~o,eng~~~P'. ft~fl)~atm: S9Ji)f) ~~ :M.a.t~ 
\·- "~t.b ' , ··ú~ve.,,par~;.~; : . .. JWn}~~o ,~,; -~~Pl~J,.M 
.• -i ' '· .u~:~e~!r9~id;~~q·:rp~ ~n~~'!illil9 ~Q~eo~ :~-ª~ 

euçao e nao po e su.us1sbr, P.Or .. ,qu,e, ,.,n~>&.,t ter,~os; .. d9 
numero U do art. H5 do Codigo Civil, não revestiu 

1 . • ;; Y .a. 'f'ilrnia , j)nàcriJ)tà' :em: lei! '~!;; ·M' •eolfforrilidàdê :do nu~ 
c • : • i~ 'lDerõ~:Ilv.:do:ntasmo'·lartigo·· - ~o~m '-~~ldaSJisaienni.;;; 
·:'>: ,: :,·dides que<·u::·fefJ CA:IriSider.á' iessen~aes <p~Í!fâ i •stfál Wifi~ 

dade, visto não ter sido publicado neRf.·~gistilldtf~o 
. . . , .Tri.b.unal àe~ Contas. co.mo, ,ii~W,erstHVR .e tejmina.nte
·.:'.'~''· ' -ttJ~ •'· ' ·.•8.·!;~-T 'I'H'"d. t.•T~:t'l~'::~· . (··~ " d'T~~O ... ~ r"ffi\lD~ ~l~m.~s •. t:as_\~.,.tq .. at.,. . _o • .., , -·" ''"'-ao àrl.. · l~5'~' ,. :a r: .. n2-.dó'.~R · · 'rito:·rl"era~~.a~ Contabilidaâ~~~PJi11~a; 11 ' ... ,. •• , ~ • ·" •• ~. _, .. ! 'r\', , ' . .... ; 

' ·' ·'' · ~ _ -:~ Coneide~aQ.do.:.que:·a~ :tal::-cool~t«M·nã4~_pratedeu 
__ ,, _,~;; -opp.c\lrl!ellc.ia:;'!W:Plie~·F~ ·- , ~-'•'-' .' -~r.1·:,,; P í .rJ !~" ~ ;.._,.; .u!!i. -r 

. · ·•·:>~ ,, I'Considerrmdá ;QUfJ!;·a : ~issão deL :~ Syndioanci& 
: .8Pl,lrou ll.,U!! !lO .ens:Pnheiro. Adelstano Soares. de :Mattos 

11 f.\:.'I:Pôttó' cd'l!\_y~ - fáltwrl l:équlsitóS teóbtiicói p_!irà. ' '"encu~ 
u ~: ·. ~'1 , • ~:.a e ···obrás·~ a e taY nafurêii 'ê· :i:iüe' :o ,-meam<r 'nã&' 'iifg..!. 
-, ~.. ; · i· ·:~ dos ··reétirsàs ··2naJsven5avê1s :pâfá':'W'tiáiié;iar . íF âff: 

ministração; - .,-,,,,, ···lW:t.w.•···' ·'· ' .•. .-." . 
~ · ,: ~;o tt. ·: :.J Con~ider:ando .~a ::ao aotuacii() ;·.do c:tet'erido · ·; eon"!" 
- .·· · -~-iraottnta, .. na ~ecu~ão.·frJCie,_taes: , ,:i)bras ,foi.:altaiJ)eJlte 
. : : ~ ·-··lesiva :aos inleresses.·'iia:; Na«;iô;,:: , i - t>t tn~ · ·'·>' · n' : ~ ·: ' 

.k: · :: •. ··ResolVeí 'UOs ··termos dcf: paragrapbo•.UuiOO: dO:, ar
tigo II do decreto n. 20 . .t24vd~;·2t i'fiewS6lémbror·de 

,.-•- ,1,1?31. -~~nd~· ~ ~~t~ibqiçQe~- q~rlhe., ~o~-~ ar
., .)Jgo .. ~,,qo ~eCt'!'lto p1,-,"i~:?9&~ !'~~i ! :d~ ,-'rfoy~r9- ~ 
_ .... , ~ .i_?M,.tRº~bsnad,:t: .ço!Jl ~- . ar.~-:., •li P.: i ~o , .f9e5~'?;;,Ô~c~ ~ 

Arf. 1.o Declarairnulltho.:-oonlracto: oolabrado:~m 
t2 de Fevereiro de 1927 entre- a A.ssistencia Hospitala...

.~: · '' ' e· ·c;_ élfge-D'íí(!irii' . :Â~J~ls1anif.'' ~Sôa~iF~ d~; Mtrttõs? -P'orto 
• i ·,_~~ - 'd'4yé';~'de~·pen~ur~t-er,rei~o··.~ termô '. a:dditíw' -~:lil._es_-
" '· mo-eonlraeto, ·fJrm8do ' i!Irf2•;d_.?:M,aio~~ 1~~ .. .'-~.r:om~-

vendo-se tambem a rest1ttueao ··de ' d1fferenoas · 'Verl
. . :; fi~~~. ~e~~t'~ ;O. ,~,U~ ~- ,o)?.t~ -~·:~ . $eU ,:V~~r : :~,eal. 

-· = ~~'; .'ri~~:~t• :;~-~~:;;~~~~~~~~ ·':a~, :d~~~~~~ · ~~. ~nt.~~ 
: ; ·.:,.-:Rio de. Janeiro;· 21 ;'-de ·outubro· de: i~9Si, H0°· da 

Independeneia e 43° da Repubtíéa ~- __, Gettil.iO VarQ03. 
- Belisario Penna.) 

- AS consi<leraf;i'les ·êxDOStas- no Doo~f.ó:·aéi~~~ resumem-
se ao que segue: 
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r,_õ ..; :;..!if?nCO'bSidefa~0.:0~·- 4lUie~4, .d~ . 1'e~isit~ leg(l.el •. ~ 
Q :. Gm:$elbo~d~ ~;A~s~i~; •l:l:<>~P,ita~~'; ;C~a1o.'~·~Io_ ~r~ tA> 
ndi.B58od~·.9o :ded"{ove~J;!), .de ~92~, e, ;do .. quál,fazJ.a~ par, 
tê·•eitfadãos::da rm.&ÍOl' proj.ec~o social;.áte.''me&Ülá, dfl :notav'el 
..,..,;ttridic(); ·, -com~ - .s •. EX. ~ .. sr-... desembárgador .. Ataulplio 
lllapoh!s.· de ·. Pl\iYa.·~ n~eaoo . r~c;.entem~nt.e. ·:por. Y ~ ~ ~ ·.Par;l 
Mi~istro _da mai~ alta C~r~e C.e Jus~~- .do.,P~ 9.' Cl?psel~o 
Mels.f,~~a ,,H,-?S.P~~ala~ .... A1;1~~os, . gos~~ , c:Ie : p~~~.a. au~?-~ómJa 
~_0IlJ,l~l\"': : : l : ~ ·~ .! ;· •t i: • - • 

1
' ;' ..,. ,· • _. :: I 1f _ , ,j ! .. ~; ~.·- ·: ,; f \• 7" ;..·;.- •. ,. .. ;.

4

• ' 1 .... ' 

5~ . ,~~~!i~~dor . . , ~nt~n~eu .o.~ .• ~O.Y.~rçp· · ,oo._ ~ll~P •. ·~cop1, .~ 
a~~~llJ.Il~.Q4! . :ciqs ... seJl~Q,r:es . Artqp._so · .P.e,pi).a . ~um.or ~ :h:<>J,é: · c.qn-;
'"Jffii:' : J~i4~ç<!, c;i<! B;ln~o -4o ~c_asll, · Gpllh~rm~ . G~lrde; A~ílpJ
pho Napóles de · Paiva; AbZ:~~- tE"ia\hq, .... Carlos . . Cbngíi_s; . ,Ct~ 
me.n,tino. :f.r::aga •. Miguel de. :cál"Valhif ·e'· Roeha"'VaZ: Que . nã'o 
Sé''tornava"'neHe·8sario 'o registro ·no TribUnaHlé: ·contaS. E' 
de notar ~u~. o Con_selho de Assistencia Hospitalar; cteat'~ 
t)ór:tl._-e.!ê{o ·d'o Poder Legislativo· o. for 'J)ara:affastar as dif
fit;uldades oriundas do Codigo de Cotitabilidâde-;•. · - . ~- · 
~,.! rr·;; r.Nest~!l : ~~diç~~ •. .,1:1: .-.S;U~P~$.~~r~t~J:iç~~ h~~ ... Jor~~lida
d.es. allE~S~ no,,pr.rmei.r,Q.. consid~U"ando .llão: .eX1shu ·mas, ad-:-
mittii'Jd0::02·~ont.~~m• : .qe,::que~;=a:-'t~s~.ê~~m~il.dé. ?; - ~. : : .. :. . 
-~t:í iD~ ! ;petiCíonario·? ·:: .· í;~ ····-' ~ .. n : "·": · )· · .~ ,: ... ::·:··"· ·· ·: ::--;·. 
-.Chi!~r :QU6'i'~ ~": r::_! ,..~· ~!"': ! . ~ ... ~ •. ~~ J·· . r·, ··_.· .- · " L' ! .. ~ : : . i; ;,",a ... · ... :·· 

~?·ift~omn: se·!pt'iif~rfa · aeeejtâl" :áf liti\puiaçã~1eiladló. : aulor·· âO 
f»fojéef~ ~ao::_Ho5pfiat~ifas- Clinreur de' ~ez ~úe · os · membrós de 
!iiltistilneia·' l:{'O:Spitalar, ··o , 1\litiistt'ó >da· • ·Justiça' !'da época~- .não 
lo~:·envoiVidos:nó·:proc:esso, ·e." ao· contl-ario, -àlguns se vi• 

· iílm' dlstlri~iaos :i>ela ; alta~ -confiançu ;·do go~,rl!rn6 . de v.: Ex.? 
· ·~ ·' · ~ rhi:'riialidad'es_: 'indtspensav~is' nio· f~t'am · ;irreenchidas • 
.-: ,t;I}Tsppris~UlCfá!;f~,=só'; devena-_caber ;.,a' . (iuêni · dettas- "Poderia 
~br~~·;nl~~t .~ Jl.~rm!.t~~- Y·.: · Ex :· :~~o. -Sr. Gbef(f do -Gov~r+-
~~~i(JHt!•~ : ~~~:mo~;,'·-:7. ,~ ... r~qtl~.r~~t~ ~.~.l~:Je ~~eha.va .. ;~~~~a 
- · .· ·~~~ :.; ···~··.,: . • . I !;J~ · ... •· ' ' :l" "": j~ ' . • "1 • .? · ·: .: ~~ •; · r, : 1' • · · • 

(;';:·.::~~:coosfderl\nde: . - · taJf~ de. concur.renc~~ publica, J)tlJ'4 
a .• 1~ã.tl idjU-,~~~. ~--An'coriourrencia ;::Ptilllic8- ,· para: a 
execução das obras' foi dispénsada ·-por aéto·,JJo.Jrover,qo .. da-

~~J~ d~~~~~~;~~~~~,--e~ ;~~;~: ~~~~~)1~~tf·~~::t .. ;.!~~:~ 
- ::·;-l' ·· : ·~' "Nó'i'teiin&S 'das letras ".A"''re '"B" iio 'Tegulamen-
- n:h;:.; ;to' átínexô· ii~ 'f5!19a· de :s· de -Nmmbro''de 1~22 !Que 
·:· !·.~~~ ' <r 'ltóspítaf'iie· 'Cl1rirCàs . 'fosse: !construido' ; pof: atirntnfs:n·' 1 ·:· tí'íic~ó.: e' ari'i . -dos ·~ó:J ·.sêrvi~os : . ~Ji)· íair'eetor · t'a• 'Fii
:;:;; ,r1cüld'á'ife <'.é : M!Jlema··:dó l\jô ·de ~an'eiro,"e ilelo pro
.. ); ·' · · r.reSSôr ct'é · curii.éâs,.: irl~ · def1nifiva ótrànnaçA_o' do : con-

selho de Assistencia Hospitalar, ao qual tran5Iiiittirià. 
.ú -c• ·.: "·:a·nlQI!stna· ineumbencia,: não podendo, .. ent:retanto, as 
-~~.~; ·, ~ deSpesas .de·:admísistnloln;e~ha :tO . 9'~ .. ·do ,oroa~ 
• .")r. , ,;·. m~ apptô'V'ado, ·.e-: -devenoo ftr. adquiridos. :em ::CQD-
··•!) ::-.h.~(tiuio~eia:· os: : Jb~l.êri1les !:da :obra:~ ~.'.' :il ~ .-, ;, ,_.;:::: i . . ,;. ' ': 
- fi')~(J ; i ) PÍ:; .. ·~ ;.. · .. . :;•; · ~ ,·,·· - ,.~ . ·• .. ··•· ' J ·"\ ' •' · · • ·,· ~-- • • .. ,.- ~ •• · jr· ··. ,, 

- ~ r;:"'OOOllpa\ra: -.no: ~oméntb: a ·; ~.aà~a , d~;. iustieá .é .• N:~8óê~s 
·r.tmil>rtÉf;ro, :Exmo .~:Sr. .,: 'Dl'i; · .:Affonso ~ ·P.enna,, ,Junior,-. 'tiistiO:• 
guido sempre e tão merecidamente 'por S. Ex. · . ·~ ,. ;: • 

E' facil comprebendeL" que não incumbi~ a_o suppli~an
te determinar a abel"tura .de . uma concurrencii(. dado · qué· t:d 
tJtov~e~!osS8ínete•r.ia.o .· ·:····<·· •! .: ' :: :!:··; · .. · 

30, considerando: - incapacidlltie technica e · fVM.né'iiriJ 
·~ ~equ~n.-t::. A1J'l1df·irma.;ões: :constant.es.- deste: item.' se
sundo reza o Decreto n. 2&.590, são baseadas "no iQue.:.ap:ur.ou 
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8. e~tin'ct::l: ~ollitmc:s~ o· de <~indií!t~.trria!:.' , ~Om; ·r ti " tJOmfrti!'!lii.~., 
de· :co·rreieõ'e~; 'q'üe-J assii;ti 1 '6pmoú; ' ·.aos --25' de-! ;Setembi'.OJ dê 
-l~3t · ·toio· 'em! ~~idil.. · tefído·= tomado·- ·~nhecimerito"'d~c:(te+ 
1~a .' ~~têSetít.líd.'i( ,:ieJo · ~~iciopnr~·~.' · ~- · .· ·o·· que :;-n~.~ · :s·~: :tiavh1 
dndo.'·ante$;·. por- 'f'alfn''de eJt!lçso · - '"'"em :de'tmtfl~e·•fw• 
'dâ1Í1r-:?f(lff(J ·O recÚrso; · rzéf~~niJr., 'Cort,.-'~gliifliP.fnnttt>~ ·O· -rJertitló 
fie .. fel:uão dti .'pr-ocend; · :' ,_..-. ·. : • .-.· . :·= : ~ ·: . ' ~: : ···>.: ::il •: 

.- · ;·:- ,E5~~ : ·raét~ ·=é ;.tani~f 'miai~ ... rêtêvânt.e ::qua'ilt:o: ié · 'eerto- '~ 
~ ~~JYmis_são , _se •• ~ife.~tou . ra:v~~yel.mente ~obré _· ~!:(::(jm:J 
m,ss~ .da .. t evtslo í.fo .. nroeesso. ·(óra'· a --mesma·: Coním1sdo de 
bo;r.r~~·s,: 9\le: · ·áJir~ilin_dó ~- 'p~~i:!o,·. -_a ··met~a :~~ , -~up~~& 
ciU}te:. suttgerira ;:a :V ·.- ·E:t. · a .,," ·eond~mnaeio~ iô'f'Por~flea~tl 
P?,; D.~et,etô_: ~m· - ~~r~o~.· ~:' 2!).~1)~ :.'. .I:<:.·::-- . · :: .... -~---· .· ; ~ _- -:- . .'.'. ~··~ 
·:: . l~sQ, :· -cremQS.;:s~r-i~ Q·:ti~~ãt!~e- · pnrif. _Jn_ya•.~~á~ .o.·,·;~~,ti 

~er.a~~~~~·;· - -~~:~.~~~ ,,~rln'i!Si~·:.de · -v·. )·~~~~-r.v~.; 
ea_s. eonsi9eraÇõt>~: •znajl :.· ·, l, , •. ~ .•. • ' . . ·:~;:·· · · ..• • .• ;.,;;:~·:· i · 

-: ·': · &C!ilh~íte~ !iéêlinictf ~- :o '·~eUciónárlof ·anteriormente 
.ã' . teuura,idoj{rojectb . 'dô 1·H~pttlU ' dü' 'ctintea!i'il bá~rs·!JA, -~ 
tre outros ;trilballli:ié'na· 'mes'inif 'e!'J)eefalidadt',:'execntatfól êom 
agrado geral, o proj ecto e a cron&lrueÇJ\ct·;do·· HO!PitallGaf~ 
frée-Guinle, o pro.iN~lo do Ho!lpital do Cancer; .~ tfa ·rBunda· 
~licr ; Oswaldo !:Crbz..ío : :~:. Sl\n._t qr;io--Sa!lla ·:Clara •. P ~rr ~-~Jl'lpo! 
de ~ondie~. o c'in ··.~at~mtdad,~, .do:J1osm.tak$ão .~~~~~~ .. ~ 
ASSJ!I.- ·n --da .Mat~tm~dade : SubtUituma ••. e .. do 'B'PSRttn!i .Jlf.ÍJJO~ 
de XJctber.oy •. ob't:i<I01reste -.P.rtl 'ecmcurr'encft! ~ .n.q~~iÇ~ :.'~rp;·;qP,~ 
l~e : foi eonf~rtdO•-:O ;priQ!~!r.o. : lUPr:• :~ R~!l.~Ivam~ 1f!p 1;1~; 
pltal : ·das -~hni~as.~ ~S"' ,prDJeüo~,;aptt~ll'~; :. JH~J~~ ~,equ~

.ren.~e .. .foram, dr!'e~t:ld~!=.·:'~'W.'~ !lr,ffl')f~t. ~s..,tme~~Jl~~ls •. ··-f 
~la. :Co~ção ·ela FaeuJda~~ der MeJ)~e-~oa. ~~-, Ctúllt.a 
,pelo! ~Illo .-..de: ~s~1swne1a' .ROspit.áJu~· ®~ : ~ómc::YimP. · 
reunia nomt>P dos · mais deataéadoa na meàie'ttiii Ji~~iiai:1~ 
l~.u~m~'-~~d,os. á .. ~P.l:'~cla~li9 das ~aiores aut.wi,d.ades· 'aln'érl;. 
ea~a.s< ·eorn9 , ~eja · ~·- 'Pr.'· c·:· B~íiirrpmeJ : 'dt~t«!"'"dó' ·:novo 
-'Centl'o )fetitCO' · dP. ·Nova · York , 'que ·'O! ·liPPt"OVOU1'tecen~lhes 
lÍÜi~dõ~f .. eh>gio! ~· :· ." ; . ·;. ;._ ,:;.; ' :! l •.•(f·.:i , . ' , •.. ; ,; ,, •!: :·. r,:O:Iti '.: 'J:'."> 

· ··· 'br ~~rid~il~ .. li~~e.i;.=a -;;·.!.~ .. eSi~: =~~\l, ::~s~titp~toám~ 
dispensa aprel'iaçf\o, uma vez ciue"'ás 'obra·s do ~ram ftbaú; 
~Hlda.&::~l~ ,spppHeante, -ma,s ; ~~~~ .. petQ.-~vt>t'Jlfti ·-QUI!' dispu
nha. . -~!'ll l$Bo •. -~e , d~açlo . espectal .. -~Qmuftna(ta .. no. Oroamen
to (;~m~ do. ~J>upll~a.,._pe ~l(fy.~p) ~anei_r,,: -:P,Ot~: . o !aelo 
.argu~~o -~. : .a~ ' me nO$:. UD)~_. . .presuml)flao.: de qu~ · :0, :•u~r dos 
.Pr.oJe~~s qo _,Hos~~~l .. dM, ,plln,ic!l~ ;~~:-~,. 1~~Jê1ó,u com 

~~f~::~-~~:· e~~~ ;-,1b~ ._:~c:~,~. ; ~~~~~d~. ~~~: :~aicuios 
".:. . r.~o, :eotlsiderando : -~ abiUOf. ; .,..,tetuln• ~fo:, .,etidOfltlf"io 
m·-:ez~cuçãt? 'dt1l!WN .-..-._M ir.estrii!~~eS-'do•tcontntetot: accre~ 
~fdas • •lla~·'oonsúnit-P.s·:·do · !iiP.n··Jterm(.' .' f\ddiHv,o..-. ~mmado aos 
9 de Junho de i928; tel"'eav.&m·de ·ti(L rftmm.a: a•setiridade do 
engenheiro requerentE' que, ainda que tivt>s~e tido a inten
;ç~nnão. 'e~ntrtit:ia.-· · a ,. po$Sihilifll!tt,.··dp.: inf:riagte: :os•Ctesu
·uunentos · · estàb~l~dos' peJ-., : .contelba••de-·A-ssistenoia:rcBos~ 

[n~t#i .. :é;.~;;-':- :=· ~: -~ ·:···:
1

:;,·>·,\·. :·':':_~:~:.: ~: ::j,.-·~i·:.·i::~- ·:;;: : ;:,-_·_-::H::r)\·.t·: 
a~ NAo tinha interferencia":alguma.: na- -aeqnislçlo: .doiJ 

~~~~~; ~: :.~_;h;··.:· ~ · · .\- ~:::·! · . : .. 0,···.:~ - : ... ·. n!~·; ·1,; .. .-:"'f ,·; .')~: 
_..,.,_ ~.)'- · ·~-lbe: ~dad~:~nf~r:&"~tr.en ~.oa<·. meSDJUB 1iO 
1~aLdas: : Dbras;- ;. t ·' ._.o,;·, :· .·: -'·'.'•;.•:: .r· :· _·,':· ·· :u C· J >~ .. ·; • ·l.•tl ~~ 
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:r;'~~ c;::~~- ii~i~~<do•iíiu.m~ ~d&· opermo~Va ~m,l&dliiit?.,~ 
dos'~os·ttiffere1ite9 ·sém~e 'Dão ·;estava;·aisl!ll eargo; .. mas 111m. 
a<r ~"da ~,Jcomril19sãó 'fiS()a1izadora ···notriéada rj>eto:: Conselho: f d~, 
A§§ístencla' %:~gpitalàr ~e·· mantida · itít~lgentemente . no: lo-: 
t!lir 'dis··õbras~:;': ,,,_,n ;,,, . ·:.t .. · -~, - '"· ;; ;";!.··. : .. ::., . ~: : . . , ''""~' 

·'::?'a) 'NitG'ddi!PilniÜ>'. di(ínelos rí~ra ''ê6ntrolar· o ponto-'· d~ 
pessoal operario, funcção essa exercida por · faneéiónat'fo!· 
dessfdties~:Gbmelbo-::- • · : ·,. ' ~ · · , -.. , '. · . . 
.>d_::~e): · Q:·'~m~. 'do: mât~rt'8.t 'era' feito. mediante ·pao:mfl~
sãl\z~se~iJ)t('_JJ.nt~.siRli'cfflí' tia: Co~~~~sio Ifiseal que· ·art~va~ 
~~~t~~~q~~~:~ 'o~;;-~ ~~J~~,:~~~d~J~.!t~.l"o' ~e~b:.l!?, 
-;: .. JL~~~a ;ró!>~:i$adci. ,·pof. :4ispo~ç_lia ~áxaú:ya · do · retu~.~: 
~~nM!: :O~flCli~l- lia~~adó ,pelo,~!flP~o.. ~splbo, ._~L submet~er 
a approvaçao préVla da Comm1sslio Fiscal~ toêll:ls os. detalhes 
e ealculos da estructura de concreto armado ou· de · quaesi 
quer- outros elementos da eonstru~o: 

u) Devia submetter-se á! exigencias teebnicas dO! "ca
dernos de encargos .. elaborados a sua revelia pela Commi!'
eiio Fiscal: e finalmente; 

h) A dlrecção geral dos trabalhos niio lbe eompetfa. 
mas sim a um engenheiro nomeado pelo Conselbo de .MgfJI
lenc:ia Hospital, que recebera a denomfnaclo de "Encar
regado Geral da Obra", portanto: 

Cot~8idenJndo_ que a perceDtagem contractual que cabia 
ao supplicante incidia. eftltUit1amente !!!obre os orçamento! 

. previamente approvados pelo Conselho. como poderá se' 
· attribuida a responsabilidade do augmento dos o~am('nto! 

eom o propostto de auferir mafores lucros. se. todos os !a
etores que podiam lnflulr ne11~a alte!'&tllo e!lt'ftf':t''Rm a !lua 
al('nda? 

Todos os aetos e contas foram. finalmente, devidamente 
examinadO! e julgado~ legitimos pe\o Conselho de Ast~~i!h~,
cia Hospitalar, a QUE'm o governo havia e(lnfiluio a ll'11arrts 
do patramonio ereado para a constme~ll.o do Ho!!pl!at dt1! 
Cli:tlcas. 

Se, em todo caso, houve abusos, como diz o decreto, é 
forçoso admittir que os mustres membro!l do Conselho, con
scient~ ou ineonsclt-ntemente, foram eonniventes com o pe
ticionaria. 

Nilo é licito, em sã eonsciPneia. llffirmar a responsabili
dade deste excluindo a daquelles. 

Entretanto, que ee fet' 
hmo. Sr. Chefe do Governo. n!lo é nossa Jnteneão sus

peitar da integridade do!' illt1<~frt'~ membro!l do Conselho dt> 
Assisteneia Hospitalar; !le B!!!im agü•~emo!, ft~riamos, ante!' 
de mais nada um aggravo ao governo dt> V. Ex .. o qual tem 
distin(ruido. merecidamente, por mais de uma v~?z, a mai.~ 
dt> um daquelles JH'f'"tanter: eidadliol!. 

Vimos a presen~a dl:' V. Ex. para pedir, tAo somente, 
que nos 11eja concedido o exereicio do maf~ rudimentar dos 
direitos: o de defe•al 

Acreditamos que V. Ex. que. em tempo, não permittiu 
á Commissão de CorreitõPs fazer a revisão do procesrtto, que 
interessa ao requerenh.•, tendo a Secretaria do Governo em 
communicação especial. negado autoridade áquella Commi5-
são para proeeder a novos estudos de quaesquer processo;~. 
após a publicaeão dos respectivos decreto!! eondemnatorios, 
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--26& Sessão, :em . .20 de ·. Agosto de ·.1934 
: , ·, "' . ~ "':. :·. ' . . . ; (~ .. ~; .. ' . 

-Jtr.aidencia ' 4o' :Sr. A2ltDIIio ·Carlos; Presideme, · •e .. CÍSUlenUuo 
·< ' :, .· · : .. . · · <Lislac)a; ~ Secretario.;. ·· · · · 

• ~ ~ '. -:..4 • ' • • ) ~ : -~: • 

--: · -· . ... : 
• ! ··. · :" • . -"': ~ .. .. ... ' 

- · As~J4 hom,'·eompareeem ·os 'srs. ~· .. · · .. :: 
•• - ~~, • • 1 'l"'7• ' - ~\ ..... j,.':. \~: ..:. ~: ·., : ~ . - ~ !·. . ' 

· · ·. ':Anwnio:·.~~los, :.Ciemeíttino-'•·Lisooa, ·Waldémar' Motta, 
Alvaro Maia, Cunha Mello, Leandro Pinheiro, MOúi'a Carva.

.lh_Vl rJ oaqU,inr:Magatbiés;•'Lino,;•Mach&do, lAdol'pbo ·:Soares, Age
nt.r •1\fOnt.e,: •Hugo · Nilpoleão,íPires: Guyosll1 Lliiz Sucupira, Fi
~efredá :ilodrigues;• Pontes· :Vieira~;• ~ier: :de· Oliveira, Ker
·ginakfo' aa.valcimti; · ;Alber.t4• L .Roselli, lrenoo.·, Joftily, ::Arruda 
:Fal9ão,. Augusto·. ~a'Vak.an~. ~~m.ões :.Barbosa;<~, Monteiro • 
.ValénUHhr Limá, Guedes~ 'Nognelra;·<t.ea'Ddro. Macaei; .. DeodaLo 
.Maill, ; J·.· J·~ · :Seabra~~Arthut: ,Neiva; :Edgard S8ncbes, Homero 
.Pires, Henriqu·e:. ·Dodsworth, ·: Sampaid'· Cor:rêa,··.-~oão , Guima
'1'1ee; · BulmlU~' Nâzaretbi LenlgÍ'Uber F.iUro; .· Frilnc'íseo Mar
·tM>ndes-;'Manoel'Reis;:Negrãd -de Lima; ~ Matta- Machado, Vieira 
-Marqa~;· ..Cleíneu~ M~drado; J"oão Beraldo; Aieixo .paraguas
·sú, ·Anthero·,.Botelbl>, JOSé''' Cb~istiano, ·Alcantara;· Machado, 
·Barros Penteadtl~··.José Uipiano• Cincinato·, : Bra~ Lacerda 
W erneekt · :Henti'que BaYmao ~ Nel'lô ·de Mllriedo,': João·· ViUatibôaa, 
Nereu ·!Rain<Js~·<Annes Dias·, !)'oâo ·simplieto;• Renato ·Barbosa. 
-Aseani&-: Tublno;-: Fanfa: Ribas; ·· :AdaUJiertô · · · Corrêa, Alberto 
Diniz, Cunha Vasconcellos, Gilbert · Gabeir.a,: Vase~· ·de To
ledo, Antonio Rodr-igues, Waldemar Reikdal, Francisco Mou
-ro, AntOnio Pennafort, Sebastião de Olivei~, Alberto Surek. 
Edwald Possolo, Guilherme· Plaster, ·Eugimio ' ~nteiro de 
Barros, Edmar Garvalho, Pedro Rache, Euvaldo Lodi. Tei
xeira • Leite; ·Abelardo· Marinho; ; Thi~rs" Pe'i•i'ssé, Nogueira 
Pe~i~y? , ! '~~2·;!_ ~;, ,·, ~ : · ;_., ·· · ,, ' ~ :---: : ~:; _,;·:.·: ·,,- , , _: 

o Sr. Presidente - A Usta ·de 'presenca · àceusa>o compa:... 
reeimento de 82 Srs. Deputados ._ . . . . _ 

,;_: ··~ .~· · ,: :·,·_, · ~~ ":'JI.: ;: ·:: .~~·~ :-! . '1~ ~. 

Está aber-ta a Sessão. 
;· . : . ., . '"• -;:!:., ..... ) :_ ;~~-='i ': -~·; ~: ~ 

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, u,-vindt.. dlf .. ~) 
proeede á leitura da acta da Sessão antecedente, a qual é 
-postà. em"= d isc\15São. • · - : · · •· <.: ·' ·.. ;c· ;::~ : ;:: ,; 

I ' ' ~ ' ' • ' ~ . - '• ' . • J • , . ' ' - ' ' .-' ' ' : ·• • ; ' I J • • ( ' • ~ • • • • ' _ :.' .. ,o·,·.~~~· ~~~ir~ . P~.n~do 7,-)~e_ê())l:'P~)av.~~~,· .. ·, .· · .. · . . · :·. · __ 
.·,. -,)·0 Sr-. Presidente·--Tem:a :palávta:,...Sobre :a!Aeta; o nobre 
Deputa:do:o···· . ·· ., -.·, · -... ... .·. : · '.'.1 ~d :·. :.: ' . -.· . ·: .· -. · · . · 

. :- - .0. Sr_ l'og.Ueira ,hnido·. , (Sobr.e !a~Acta) .:__Sr. Presiden
te, solieitej a palavra, sob~ a. ·Acta.,~' !&finf~e -encaminhar 
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-,62--
â Mesa o requenmento a euja leitura vou ·~der. Ant.e3 
de o fazer, porém,·é de meu dever agradecer a~ il!ustre re
presentante do Pará. Sr • .l>eputado Cleme!l.tino LlsbUc.. li ~u
tileza que se dignila ter para cummigo, cedendo-me a vez 
para falar. 

O requerimento, Sr. Presidente, é lJo .!l.l)gUint.e teor: 

•RJDIJVEIU~~TO 

\··Requéremca::a·-illielt4o:em .seta· da Resolução da 
Presidencia da camara do& Deputados, publicada no 

· · !'Diario··dO; Pode LegislathlO .. ._. .de houl.eul,i. e-."abnulta
neamente, de' Voto-·de <absOluta ·S01idariedade e do mnis 
enthuaiastico applall50 ao seu :?re&idenf.P-. por baver 
sido declarado sem etfeito o afll!ilamento dos seus 
cargos de distinctos tuacoionarios da Secretaria da 
mesmà Camars., delta ausentei ~e !930. muito em
bora contando . mais de dez aimos 'de serviçOs, e não 

·· havendo. JPOtivo tunQCional para qualquer flen&; disei-
plinar.. . , . . ·' · · · ... . 

. O .act.o , . dOJ . Elrerlo " Presidente d nton!o : carlos. 
sendo. além .de applicaçlo . de . prJnciJUo Hda, .mai$ ·in.
cóneussa . !JU!t.iça., .. viato :importar. fim .rep&.l'açAo de . ~ 

· giijmos direit.oa ~dClUiridos, . exp~ ~ : do · unanime 
desejo desta· Casa .. e .· do -iferal sent.iment.o··.do ~alz •.• 110 

. sentido' de sonsmoar, ·-definiti-vamente,; ra j familia: .]:n•a.-
'· · , : sileua. .. impõe.:_;;atnda: . uma . vel,' . o: 1}1'ee!aru. estadia~ 

. . q11e· tio. superiorm~te~iri8iu .. o&• traballlOS· ·dl ~n-
- :. :; · . st.üuoionaliae&O -da RepubUcat ~ e;. ora~ .Urige.: oom.: .aa~ 
. . · ·. ·. bedoria;; ot~ :desUnos . , ~esta· Asemblé;l.· .. ao .. IJ.'rei» , de 

-·' .. . · " .. cppoLGfl..<lb&."'f'Seoaheeemo mt:'lPel'8011Qlidade t cfviCJ;,: .Pr~ 
. .... :, ' · . dica:loa : exoepoiouaet- . dej intelligencia. .:·de .. ~tura. . de 

. ... tacto . ·politico r e, . .Obl-etudo, de tole~nci~ •. que . tauto 
... · :'o. · .. recommeDdam, coiDQ:;et~pirito : vardadeirameu.te- li;
. r . · beral, . á ea~ $ : ·admiraclo doi aeus)~o~idadAO:i,. qoe 

o .eonsagram um,:•dos vultos de ·mai5 .aoce'Qtumlo r i!'-_ 
. levo da nacionalidade.:: :. :: :. . · · 

Sala das . &;~oos; em 2o ·de Agosto ·:d~ t934. -
. Not~ueira Penyw . . -llln'ae~ Paiva .· .. _, .'. . · · 

- . . . . . . 
, . , . ; : . · · , . _ , , ~ • · . - ; . . . • ! . • ~ ~ , . M • : : • r; 

. E' o rettuar·imento.: que, , ~m nome. pr9prjo ~.:'0() : d'} m~ 
distincto eoll~ga, ~r. Deputa~o Moraes l>aiva, d~_ repJ;esent~~ 
cão do funcetonahsmo pubhco. tenho a honro de t>nviar ! 
.Mesa.· (M'*'ito bem; .. muito bem~) 1 :·:-.:r. :: . 2 ,_ 

;• I • , : ' • : oi ' .., • ' ·.-. ~_. ;.-, • . :, • , , ~I :' • 

O Sr. Clemout.ino Liah6a - Peço a palavra. 
. . .. . . . . ' 

O Sr. l'Tufdente - Tem a palav.ra, sobre a Aeta, o nobre 
Deputado •. ·, ;·: .. . ... · .· ... · · .:::;c.· ,·. .:· •: ··. ::. ·: ·. ' : <: 
·.. . - :; - ~ - . • . '. . • . . . ' i ... .. -

0 Sr. Clementino idshaa (Sobre · a .. Â.etaJ:-- Sr. : .. ~t~ 
dênte. tendo !ido .Publieado .com alguns -"qu.lvooos, de .i[J)I)re.tt
são o díseurso· que ·]jrofên .Sabb&do, envlo á 'Mesa. o rééorte do 
~ario . .do · Poder Le4rislali'(o~.r. cO'in---as; '~idn c~ções. 
afim de ser reproduzido , (Muito bem; muito bea~.) ·· ;, .. ·: 

-:; : - i ~ , ': . · ·. - ·Em ·. ~guida, : .. é:. approvaa&ni.~ A~a: dà: Sessãll 
·:; •. : ,:_;- ., ::;·_ant.eoedeDte.:;>•:·. ~ •. : ,... . :·.··.. :; .·::i·);.' : .~· : . 
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=' j~,:3::: 

~~~f.t;~~i~~~~~~~t;~~~'-=~~:~ .~-~~~:~~ ; 
.=,n-: o. Sr.:..-·~~-~~·· , (~-: s~~Ai~o~::•~i!'4o··-M.: -~~): 
d.=clara,qu_e,:n!'O ha. :~~@.te .a. s~;;l1do,! r -· : .; ·.~ ,,,_. :_·, ._ 

' ' '} ~. " 

•: .:~ •:·:: .. "t ' ,-: , o• 1· : :• -~t\ 'I ;.', '/ '" • ! , ; , • ,' , ·•: • '· ~F) ' '• 

-1::·::· : :·.• : .. · .Fwa sObre a ·mesa. até ult.ei-ior deliber<,\ção .li 
Be~te ··: -~:. •. > .. . . • . ' ; - . . . ·.- . •. · .. : ·: 

~-·- :-.. ··;: .-.. __ ': ··:_::'/'> :-.-. · . :~~~ ··::·:··~- . :_. ...... . ... . 
Indico, ouvida a Gamam dés· Deputados, ,que: a Mesa ··.se 

dil!ija ao, .Biinisterio,-da-,Educação_e · Saude ·.Publica, auggerin
dHhe: a.· oonveni~ .de·. Diô· -toníar. :érfecti,~a;. '.árit.es de 31 
de~-Pezembro. do .ooiT.ente:· anrió, 'á .. ~geoo4\ .. á,..citie' &e refere 
o. arfo. ~f-r.Jo.-deç~e~ u •. ~~~&9, -.de t~. de Dezé~ro ~~e . 1,933~ 

Sala. das Sessões da Camara dos Deputado'3. lüo ·de . Ja-
Deiro,_ eiil 15 de .Agosto de 1934 •. - Mo:art Lago: ··· .. · · 

• '' : ·,; • • . -: ~ I! • . • • • . ; . • . ~ ' I ' • ' ' : ," ! ' • ' : •, • . '.~ ,·, 

.: ' ··;: l ,: . I : : ' , '.· . • !!Uti{icat;4d : 

.:: 0- ~Jil :i~t. d<!'~~to. ,~~<~~ !:P~~. - (ie;ibd.e : De~mbro de 
t933, dtz textualmente: .. A exlgenef~ ·d() reg1s~ di> di~oma~ 
earu. ou outro c.itulo~ só será effect.iva ;1-p.)f!_ o pr~ ·de~ ·5ei.S 
mezes. contados da data da publicação· ne538- decreto!"~- · .. ~ 
:: - ~ .• &gula.ndo;:O; -~~~.-~aa_ -,~~.rpf!~~es. ,:de_eng~D;heir:o, da 
architecto e de urimenàor, o decreto n • . ~'.5~ foi .r·ub!i
cado no ~Djario Offieial" .de i5 de Dezembro de i93'3~ re~ 
tm~âd<{:Pelo s-r·. '-Mmistro da·:Educaotó. ·'·~· , ·. :: : .. · 
.. : . ; 'ltiStitiiJdÓ' o'. âppareJbajb~nLo' :ae r($bt.r~ '-doS . diploma:f '*' 
tttülás i'êferidoF -terinina' ... tiOJe ·o ·praio '-ooaeediàa ·aos .:ng~ 
nbeiro&;; ;iiôs;: arehitéetós . 'e'; aos.' agrimeni.Jr~s ·ç;ar$ . aatistaze
rem· 'â . mSérlcia: ·do • 'árf;~ 51·: -· Pruo: ·llX~~i,-amen~ : ~iiSU<\· 
W-ee • lOBO.·~ pari a :·execucão: rie. uma -lei, 'lOViL, · de- appli~ção 
eniA.odo: o:,Piliz,· on'dedem desper:tada:·:.eontrõyersias.-. A .re
aulamentaol~kda = JmJfiSaão · .105. advogados,< feitaJ illuito a.c-> 
t.eei s;~VQU~~uitoí~J,;WDP.O para .·\llLJma.r-s_~; a~r 'd~ ter 
ai4o mp& s~ple& · e: m$: !aeil • . · , ,.. . : .. :; . , ,. ·. .. . , · 
• ·:-Moi.. méamo-,i:PGr.:.duas -i\':U91 : ProÍ'~>P4à : UÓS::i:e&~tivc! 
~~ ~ Imp(Je...., · identiea·. -pr.oyjd~i~ . P,&l'$ a :· rogú.lame~
olo; da.;p,:offasão- .de engenhei:ro • . A, lei eu;1 viK~ -~ obsta & 
prorogação eJQ vt.sf.B.· • ..: .· ; : . __ ... " . . .. · .. ;. . " .· . 

~.-,: · : · _, :·:.· ; ~- \' .. -,_~ -~ ,; . .<.:'.<3.' .. ·' . _ :_-~~-'\ ''·; =~ .. - .. 
r, . , 

_ .... C) ,Jr.~ Pnaideate,... T.em &tpalavra o _Sr, J:. J~ -seabra. 
p~e~~?: !·or~(jf .~ip~·~· . ::! , .. -- .... ~ . :: __ . ·:: · . : , :· · .~ - · - _ 

. • .. · . . .. ' ~.. • . . • ·, . • . .· . . , ... . : . .• . . • . .... ! , •• . ... - 1 ' ; • · o Sr. J . .1~ · Seun ~- Sr. · Presidente. _p-reÜ3ndo aliusar 
por pouco tempo ·aa -&ü.eneão ·dos · Srs~· ' l)Bputadoif~ · · 
.- ·l. ettando--foi•·da.•-dfscoseAO das .. DisJ;IOsieões ·Transitoriaa" 

da· noM4; Magna• ,carta.· ·eoJnbatJ·; Vébementetnonte ·:a· elt>(ribiU-· 
d&de dóà ··Interventores.-. -Sabia, .'já. do ·~taowo ·que-oteria-: 
mos'_de'~íar~do ,s,e . tra~·dú. :pl~U.o-·eleitoz-al . e -da. 
l'flllOVaeio -dos. tdiriSentes doa Estadói • : I • c : _ " : ·· . -; · . • 

~ . Em verilad&;''-0 -espeetaculo -aeluel- ~- ctçriment.e e dol()oõ 
lt)IO~ · ! i - - . G!.·. ;:i : • : :~ . .. · · : •' "\' • ;:.: ·. : .. ~ --- . .. ~ .:."'· 

,,_.~·.() -~que , est6 ~tecénde oo · :JlziasiLié=·:dep~iativo para:· 
& nossa eivilizaçlio, para os nossos ereditos. · · 
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· ,. ·:NãOC'St-1)õde Th-l~ra~,zsr-~-:~idenWP:~~rm. 'ámOpaiz 
democratico, e debaixo de. uma Constitui~,;ão liberal, estejam 
os· ihtervéntõres;'·'iii.~'.s~'-maio~c:~~ :iàros, 

. servindo d~ gaJopim' 'para,, áS ~.m~rs t'pl'o~rfás :.euueoes.L: :r.J::l,.,_, 
:No Estado da Bahia, a iqlmoralida:le rhegou ao ultimo 

ponto; no Rio Grande do Norte- é o que está se ·vendo: o san-:
gue :.Qe~am;l.(io,. P,~l"Qile. o .. iJ!t~~ento~ ~er, ~r. fo~a, impor 
sua· eanlfidatoia, e-· as caravanas ~m:~ ~P~~nça~ tem orga
nizado são recebida$ a bala pelos govsrnbtiiS-~'1.··~ 

O SR. BAARE'I'O CAMPBt.LO-~- Se as autoridades respon-,. 
saveis pelos destinos do Bl-áiil. não eo!"rígircm esse erro, a 
&Uerta:.'eivil : ~tará, ;bttlf)DQO·, .. ás PQ~:; r; , L·;·.-u,. . ' :· · . ,:. ~i 
. ,::.' : lfisR .-'~(i '.T·.' 'sE'írnilA'•...:..·;E•~ · luslamenf:ê.· ~Httié·: vou .ij'ker. 
ã" Càínara : . 'se- tcg podé:rés' piitilieo9' n§O fbíililrem· r)itt{)V1deriéiã~ 
a ;i:esj:i~ito,. * ~~· :eiVI' ;es~~::~ ~i't'âs!'Q~ Br~aiJ)!~Üe·e 
imposs1vel · qqe·o· PQVO' suP,porte es.ea- afit'O.Jlta·:aos · :Se\1!3 brio$ e· .. trà.di<fões ·~;-~~-~~~·· .. _:··._I :..:· __ ;: !~·~ 1 .: n;~ .. :- ~~~~-,_~:;~--~;.:..~.:.-::: ~-J~-~- ~ - 5: i ~~ 

Tenho :e~' mão~: uin teies-i:ifu~~ ifá' }:J'ãh;~, ;-liarit~ll'Í '.ii~ 
cebido, assignado por p~~~-.:r.esp_onsav~is, e que pas.o:o a 
ler: 
· :- · Proee<té":do~ · niunteJpiO' ·~de· '..J3etnfinçan~ -Villa: -No~ da 

~-~~~t:ri;= -~~k·:~;HFir::~~ ~~~>l~;§~~:v,:~f.?,::(·~~;:_~·~r;L;; 
· ~ . . ·~nu'··· fio;·~ t5 .- ···nr ( •a()!;!é ,:Joaqüiifi~' ~-aean~á .r;;.:;.:.•>t:a:~.ara 
De .. , ... t, d'!V ~}r\ ~·Bí..• ~: r·.!-,-·""·u •L_ r- ..,.-~· ,:;..-.Lffi.· ~.,.~r:o ~ • ..-~, "-' ~~' · fl ~ ~ · ~ · ··r::o pu a os -- 'JO. • 1. ov.._-l ._, •.o.-: .o\':;J .~. '"""= ~ ' .. L_: , ... I •• . ~·· l Jo.• J 

.. ·! i~~~õ's hóilli~~i~·i9IY,·.:··~;~\~~~k\~~-~.~~~~··'.~~: 
.se~~~. or_l~: .PB. ns~~~~.f~t:J;ov~~U~l~.~ .. '.~~..,~~tJe~r'hr_ .~~n,~e.lr~ 
La~ro Frett~, .. e.~orll~d~ .fuooçp~;·;:P.r,~~ .. ~~~ ..,~,~ 
ex~r~r. _-eo~press~ ., ~ ~~re •. ; ~Jmçc~o~s.,r~~~ ~Pt?WP..!Yfh~,;· · ~~ 
C?OrlJII;;. manlfestaÇ11.0:- ,ij.)T$>.~1~ ;-yot;o;, Pl"!?~up~.~~o~~. i<<~, ·: 

· .. :Thdos aquelles que .-divergem ·:sua•; opiniio ;;i)ÓH~ea ·:lO~ 
fremi .perseguição :pr..esil:lente:r.que tprom~ ~UltllSo~ ~moção; 
série ,aetos at.tentaoorios .. disposieõeã:eta:-as-~ ConstitlliOãoi.i1i:: :;;;, 
·· '. : Sõnrel~â aCeão: :. c'Oactm- &tertnioà'ôd~ ~ tlielliMs'·-Cai~ 
alheamento compl~to movimentó1:eiVi~o' Msper.flt) • pai-;_ ~ 
ánte ··energia· · serê:áó: governo· .-re~tílil!ba';l,lêndô" '\iftdo o f:!~pe
cialinente·:-nõme -respeiUNel;·.~infud;~o1.lt'ot ::Antõtit'ól Gontj8.t-: 
ves;: meãzeo éaixá 18:poséntádorfá;·. ~ti!«J'.i~nçãi)< .·abimb !:pa.iia 
aeima intuitos despoticos engenheiro FréitasiU"' J i;~, ;:. ,_~ · :o-:•:: 

Syndicaneias momento proyarão, agg~rcõas referidas pa
recem revelar conchavos áquelle engenheiro e situaeionismo 
estadual. 

:-:APi)eliathos alto cffiúía4v. ·lJti· -:-rninié'àl~s-IPicfviden
cias e\·itar a~ão r'evo1ta11te presidéiJÍe' mtin U'é~tuê-1 í:m~ 
t:ipjos_.,U~.l.'!.1a.d~; ~r.t~:-.:r.n.~sna -~ síncçro FJXltl,enho ~~-o~erno 
cen'trat' ~~~~~ )~~~d~~-~ :-:\·?.,t?,S ~: -~~-;:,;-f~·.·:· .' :-; . -~~ .J rw 
·· · ,:;'(As). ' ·---: ;.Baeh1U-eL:;8il11Íanó. F~~/lo,;;~adVQgaiJo, , ~) Dr. · 

Gilberto:. ParteUa: ~...w.cl.o:lé , 'Pertu:a! JBo..tiB.~.~ :aonunelitiante,: ~J 
Baetutrel: · f)ert:J.ltlli ~E~hz í.l!atfi~ ~~:J ~" ~<OltlntJw, ~d~ 
zeiN, ; eommllreiario. •. · ..;-cAmnmo •.J.oaér d.tJ, ;SüDi:t.:.oo~~ooia..: 
t~. - Candido Feliz . Mllft:üü, .;~roJ.an~ .~ ,ri-oA~olf)lw: 
SiftJa, ~~..rei~io.1, ~; ·Bacbarel;,..Rauom~n(/&. ;:dd~··Cuda e 
Silva, advogado. - Anthero Cor"r4a, f.uendE>iro. - Douf.(.r1 
06é~ Pimfflta; ; ·mediec- ~c!in:oo. ~roDacbarel Mtmoel· Tónea~ 
fazendeiro. . ~ · ~~ -: ~-. ?,., ({". ~":"·.~ ~ ~~; ~~>1 - . r~~~.r:.::;~:~·..-j · ·_, ... , · :·z ,, 
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.'::,; ;: :.Ag:or.& i mesmO; .'~ · ·Interventor 'na :·Bahia· ·lá ·estáa.·, em s~ 
eKUrsão ,.pl)!itica- =· segum: :éom·: algtins·: · ilernbt'Oo;"da bancad~ 
pelcdiit'erior. d'o:::Estado .par.a fazer·· a· ·~ua p-roprignnda ~ 

:·.Tenr..se '1:Jito aQtri "Que· -o·pleilo p'a3~act-J foo ~~~ Livre 
foi ' em :êertaS: EStados, · ·:nã~ ·no meu, porou·::. 'teni]O. dotumen
tos ,que rdemonstram· O · ~e .. foi essa eleicrto ) ·: . .. ,. · · ~ 
·:: · . ·Não me' uoceupei ' {}esse assumpto· .:lurílnt<: os :'trabalhos .. 
dti Constituínt~n,orque não qtieria ·pet:~urba~ as sessli.es com 
Q'tiestõeS: 'pa rtidârias··; -Neste; momento;· •po,.·ém, · erri · que assis-

. tirnofv:ao ·trist:e : estiectaculo que· ~stá' off~recendo ·o· Brasil. 
sou obrigado a chamar a attencão do "~r:: · Presidente"da Re
publica para. o descalabro que .vae .Pelo Paiz inteiro, amea· 
étil:i'do· sul:iverter: •a : ordem ··constituêional ·é 3· ordem publica . 
,;. ~ · > :'Eu.· e~taVa; 'i!õcum entado' · 'llara ID'o'strár : que 'dura:íie ltS 
~H~ic.ões de : a~ · a~ Maiô' não houve; na Bahia; a~ aprego~da' li
beroad'e: ~eleitórar;'· houve, sim; 'pressao ' 'cJeitot':i!;. feita .Peló 
interventor Juracy Mngalhães. . · · · · · ·· · " · · 
· · ·- Possuo aqui:· ~arios documentos que" com-;>rovnm · rilinha 
·asserção. :: :·: :. ' ; ~.',: ·· . :. r:.·~ ·· · : :: · ·'·· · · ' · , . · ·: . :>. -•· . 

.... ,.,: 'f.ive•.eentenas destàs ' cedula~ (mostra)·· :qua maiidel pari! 
o· ··lixo; ' mas; t.reV.ir·=mdo· ·papeis, aínda~ encontrei · n.s' · gu'e · óf.:. 
fereco: ao .exame.·dos Srs : ·:Depota:dos. · · .. ·: · ~ '· - ·:: 

Corno todos sabem. a votação era feita ··por ·series :· e ·a 
l&í . det~rmma~· ··que . ise- classifi~assem· ás eMulas•' de:· V a 9. 
. ·. :remos: UDl::exemplo: Brejõe~r:ia . ~ecÇiio; 'série. sa,• ':1' ~: '7·l 
-. •• r:V:otava-se, pot;' :s~ries·~' Aqui ·está . tamliem uma c~du'la 
de Am.argosa, .com . . o .n; 802.· Passo-a aos Srs.· jornatista.,:, 
a:l'im: ~ de QUe· a ··apreciem. .. · · .. t 

.·· · .. Tenho,- Sr. Presidente, um documento de · alta · 'im.:. 
I'Pf:tâDeãrlt. q~, mandei-.tiru naqu-ella oooasião ;e que vou ··ler 
tambem á. Assembléa =. · : · - · : . : · . ., · • · ·: 
, 1'' , ' • ' •' ' ' • ' i ' I 0 '. : ; ~ , ' ' ' • • • ' ' 

0 

i 

··· . . . .;. ~Exmo. Sr. desembargador da ·5a Turma .. Apu:.. 
radora. · .. .. :·· · ·'·, 

,. '> .··· O' · 'abaix~ às'Sigoado, .ria ·.quaÍidade·· ~ê proc·~~adQJ' 
. • ::r:! : ~t do- ' canâidato 'á; Constituinte, ' Dr. :José · Joa~W-im . Soa'
-: · .. ' hrh;·vetn:·:ot-speitosafuênte ·pe-dü·~vo-; qu~ fh' ,, · m~~dt!i's 

. passar-· por oertidtio o ·teor; da' carta> eneontrada de~tro 
do' •en:voJucro de .urna cedül'il.~ ·das ·contidas na· ) ifP<!-

- · · ·.< da ele1ção ·da cida:de ·de · J'éqüié. · .. · .. · · · .... , 
.. · . . · . . :• :··Nestes· termqs; • pede ·· iie!erimen~o . · · · ' 
.··.: .. :'. ·.: ... :Bàhi~::27 cte .. Mai~ · ct~ .i9a3; ~· (.a .) .PP- :AI/reão 

· · :·,· Roc11.f!.~ : . .' . ·: · · · 
.. ~ ~ . . ~ 

Está. despachado: "Corno rqeuer . Bahia, em 27 de Maio 
de 1933. - Antonio Bulcão, (desembargador ·que: pte:;i.diu 
á apuracão) . 

. v~~~s:·~er>;: ,<~~~ estava ·contido -~,~ u~na :· 
... ·· · 

"Certifico, cumprindo o . despacho supra. qu~ 
· ···.uma · so_brecarta · da::_2& secção ·do municipio de. Jequié 
:-:: dac -~oa'' 'Zona ·. do . ,Estádo; cUja ~·apu~ai;ão. foi fe,ita por 

· ;· · :~ ·esta· 5 8 '·tur.ma ~puradora,: contmha a carta do 'teor se
: : ' ~· ' ':guinte :• !•Ptezadó" :amigo .' .V(!nbÓ -pormeio ·deste so

: :r::: rlicitar ·o 1ietf valios·o apoio eril' 'prol -'da chapá' do Par
tido Social Democratico, a · ser suffragada: Iias· proxi
mas eleições de 3 de Maio . Certo de que não .. Q ne

' ;;gareis, c~tlo·carido :_na urna ' a éedtila . contencf{f apena.s 
· ·' · : -: ·a ·Jegenda::do Part1do e"da·ndo uma prova de · attenção 

C. D. -VOLUME li 30 
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!I(:· .. c:60Si 'deseJbS!;ido:Tnosso:! digno · •.e : !esf~cad0:1 inte~nlor. 
~~, , . . : , · o Hlustre:. ca. pi tão. :Jurac3r <Magalhães~ .-ool1fesso-.me: :'\D<+ 

teeipadamente ·.• .agradecido.; ,,;lequié;<:·r28;, de: .. :âbril; 7d~ 
,·.:i: H~~~.;.,..,:. J.{)/io.C.-. BQrg.es:.de:$Ott-7.1;l:.o -,+:~V.,S·;: ·.VOtará > ... ;, :, n~ 1 2"-; 1serção da. · Çollectoria. ~ Fedel'al:':..~i Er&: só , O'. qu~ 

se continha .. n!l ·reterida · car.ta,~. que·:.iPara:-aquk cfiel;.. 
~ '· .·, .... mente. passe'ii Et,. : q~-e,. se ·encontra ·Da.~ , .urna d!lquella 
,, ,~ .. ··,· .. secção., .. ~ntamente. _,com. os., docull\eD~os.'raa, ~ .elejç~((· 
~ .··, .,:: ,. ~:ih i~. :.27 .·,de .. M~o:, 4~, ,J.933 ~. ·~ ltúw~m-~ Artl!.ur, .. P.e~ 
. ~: _, ,;: ·:·; dr.ei'i~:. lt'rO.n~q.: s~e;et~ip dÇI.. : 5~ turma .,apuradqra. ~que 
_,, fj ;.e5~r.eY~~e·.•COI:_1~e.r\.;, r;,'<•c,!: :· .· .. ·:ff:l<!h I; >., ; :~i · · ).-- · :.-.··. 

-r.;::· . .' .. ~; ';' :-:.·.· ·. ,,:~-'! .. ,::r. oq<i: . · .: .. :::~·:0::: ') ... '::.". , .• ":.··: ,·: ·.~ 
. , . . :'r~plb~m .é 99çm;.;~;ep~q .q~gJ)_o .. d~,, s~r;. ,.d;l.dQ :á,. {H~PUCIQ!iM, 
. ,, .. ~r:-.·· ,gres~q~nt~, :.com rela~a,·J. fl ,,e~~;Jesta4A: ·,-de .,cmsa'), 
}anc~.,o .. ;neH; pr'?te~t~\ que •. ahá~~. ,.J~: : h.l'!oi\f~~- r~rmu,~do tma~,
dô trat.e1 ãas . .inelegio1lidad~~. , D1sse eu,, ent!ll). , o : que, .hav1a 
tle·'acontecer: . . . . .... ::.: : . . :. ; ;.:;. > 'o ' :· '; ... , · ·' 
::,: ':. ~ãQ;, ,vim~: .porém,,: á ct~ibm)a ·,p~o~riam~nte·-:·tratar: , i:i~ss~~ 
assumptcs. V1m trazer á Assembléa um facto gravp.._. ·para: -o 
qual çhall,lo·: a.·, :11tteneão. -do·, Sr; · P.r.esidente da:oRepubliear POI'
í:lue · é. imf)ossivel .. qu~. s.,,E:x. seja-:insens-wel· ao que, se . pas~ 
iú)s Estados. ré 1 at i viul'! ente ·á !ordem; in ~rna, · e ':á.·-m o!·ahdadt-
~a, aa;n~njst~acã~h· . , . .. . . ,_. ,, . , . •, .. · . .-,: , : · ' 
• 1: ::Quando :. o: :sr. >Interventor. · da·· Bahiar:~nten:deu ' 'de: dar 
~ntr:eyista, ·•D6.· Estado,c' a 'UID:' ·dos ·:jórnaes;: :apontando-me! como 
.t~zendo: parte. de. um · .comploL que·. tinh:r .~por : fim;; ia,ssassi
.nal":o.cnas: v.esperas :de S.<João~,_;..;.. !oi mesmo .togo·• ::t~:rarti.:. 
fi~io - v1m á tribuna repellir, com ·-vehemeneia; a:.itnpn.~ 
tac;:ão ~molente feit-a-Lá: .. minha péssôa,< que,. · ãbsõt~r.amente. 
piio,pode'd~ mancommuná.i!'-se;uom:qriem:qtier. q:Oe: f~e: :para 
derramar o sangue de meus compatrtotas~·:::·•,•·:i· . . ·: ~:· .. ::,:;;.', 

Pois bem, a proposito do diseurso que aqui proferi, re
~~L a:c~r.ta ' qúe ~ílu·Jer; .e·:para.·a quàl peç()z~ ·atteoção da 
Assembléa: · .1:·:..-.·. :;·: 

, · ... Não. .é uma,,. carta .. anonyma •. Está as.!.'i~~da por uma 
j;)á ~~te , d_o: ,li~xer·c.i~o.: )iú~l' ·: ã : ,dl) .Sr., J;n~n-:enwt·_: da;, B~hi~ . 
.ASstm, .. n.ao. pode ser. consideradll: -~Qm(t doe:umento: inex
pr;ei.s;~vo e sem,,, im:iiorfâ~cia •. _;.pàra· ,o qual. a:,gente,;tem, ás 
~e.z~ ... um,., riso. de . d~sprezo~ . Não. , É um·. ··do.cumento eu.i o 
'Và_l6r ·não ·póde ·ser ~trà.npo,,áo': Sr .•. PJ:"esidente- da. Repu
bllca. Mandei publica l-o . na . 1mprens.a,. suppondo que fo5-
sem tomadas providencias. Como tal não succedeu até boj~. 
'3'im ·á :tribuna, afim de. que S~ Exl: o Cbefe'dô 'Governo, não 
se. prevaleça da ignorancia do facto para tolerár' h que se 
~st.á. passando. 
~ ~ ~ ~ .> = .. -·. 

-,Eis a: :carta: : .. . ·.··· 
. f : .•• , L .. 

"Rio Grande do Norte, 10 de Julho de 1934. 
nitislre ·ainí~ê( Dr. · J. i. s~âb.~a·: '~- ·saitdações 

eordeaes. · , , ,, . ·. · . . . . . . . 
~ ... ,. . .·: Acabam ·de:, c~egar . .ásominhas mãos .as :ed ~ções rtF? 
.. . :·. :27 e 28 de-, Junho findo .do.'j.ornal O Gwbo,· .com as pa
. .' . .. ~ liv-ras .vehemerites .. eom.:que:.y.,: ~.· :rebateu da tri
~- = :· ")uria'.iiâ' .Assêmbléa: Cói.J.S:L1~uinte .. , .. a; ill3o1ita . .att:ttude 
.. ·. . ,;d~ ~ten:-entor-, d~.Babia, para eom· ·:Seus· .companhei, 

r:~~ .. ~ P~.ahyba" .•.••• " · , · ·'-, . · 

~ ::: ~ .)~b-iÚrlo a attencão. da -Camara: chamlL& ·~ttencão dJ 
~r~sideil~ . da. Rep~l.icà:; : ~P~mo : ,a .. attencão ·d!)·. mustradlJ 
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:M:i~~t~ •:~ ·.ol_ust~c!-'o· .. lJU~· ~p~se~t.a.: ;n~ .. Gc,•êrn9t h tran· 
qmlhdade do Bra:ni; chamo. ,su11 att!'lncao. para este .. ·do~ 
cumento, porque aquelle que; como S~ Ex., foi' um dos de
fensot>es ardor-oso.s- úa r.e.v.o~ucão. patriotiea e .gloriosa de São 
P.aulo: não.· podera to}erar e~;se e.spectaculo qu~ .. ahí ~l'll.á.. Ji>i 
.-Interve~t9res, servindo de cabos .. el_eít.or.aes para.-se elegerem 
·a si .mesmos. · · · 

.. ·~.: .... · ~~ t~óca da ·inv~o' de .. um Estado, comO. é o d<! . 
, . , ·· · Ruy ~arbosa, dig]lo de respeito e venera~ão. de quan

tos são fHbos de n.a&iimento _ ou P,ela afíeü;ão .. "' 

:. ; Se a Bahia não foi .~·.paga M e.sl)éétaculv hed!ondo 
,passado na }larahyba, providencias ' serão toma :ta~. AgoNI, 
se os 30. dinheiros . da~os . . a Judas, fpram em l1•oca d9. Ba

·bia, · entji.o, he:n. ·:- continue o estado de coisas! 

'I ·:· 

_ _ . · "A mascarada .. "ín.Umtoua" :foi realmente o que 
V. Ex. affirmou da tribuna. 

·-', : .. ;:·.Encontrei .nas palavras de_V. Ex ... a inter;pella
ção feita ao capitão- Juraey. Magalhães de referencia 

; • · , ao meu infortunado irmão capitão Paulo Lobó. ~ 
saudoso gene-ral Wanderley, víctimas de Ju•acr · ·~ 
seus asseclas · na· madrugada oe 4 de Outubro,. a~nda 

-: ,:, . · impunes e • nos altos cargos gov.ernamentaes :fed~rae;. 
;_ ·-:, ._ ' é ·estaduaes .. Tivesse .eu a ·felicidade de dispür. de 

. úma· tribuna e o .enfrentada e· a outros qu~ ~_,.tão 
· . vivendO'- nos .cargos .po,rque aindl) · não se. lhe pedi

ram .. (:antas. O ·Governo tudo· approvou e as dispo
.' :sicões transitorii1s. tudo sanccionaram." 

. ' . . 
· . Que ; dolorosa verdade se contém nessas pouca~ ~ala-

·lo:ras do capitã() José Lobo! · · 

. . . "Posso a-ffirmar. a. V. E.'t. que elles não estão 
· -,esquecido;:: ·.o~ as~sss~nos encontrarão uro dia mão 

armada para defrontai-os. . . · · 
. · . . Sou muito grato a · V. Ex- pela interpellação pu-

, ; · •.blica feita· da tribuna e o respeito que vota aos que 
foram trucidado~ pelo:. -revolucional'io.; de nive! do 
detentor. Por ass:nlto. do ~overno ·da Bahia. . · 

-. . E~tá nas mãos de v .. E..<i:. íàzer. de·sta o uso qu" 
quize:r, pois , ella é o me~ grito de protesto c.Jntra 

. , a morte. do meu inesQtlecivel irmão. 
·ne V. Ex., amigo adm.or.· Obrdo. 

José Lobo, capitão. 
Rua 1\!arecha: Hermes, !275 - Tyrol - Rio 

Grand~ do ::'\orte - Natal." 

Ao chegar aqui,' ultimamente~ encontrei nova carta do 
.mesmo capitão, esta muito mai~ desenvolvida, ·eO} .-qn~ ~Ile 
repete a mesma accusação, affirmando que naquell~ mo
mento só sabia de meu discurso pel() que tinha lido no O 
Globo. Posteriormente, porém, lt>ndo:...o na integra e V"nO.:J 
que eu appellara pAra elle. da tribuna desta Casa. dizend1 • 

~que;.- se. qu_izes!,:em ~ab'!!.' quem ·mat:ára. o capitão Lobo, o 
perguntassem. a· &.e-U irmão,· e !I e vem. repêÜr, na carta qu~' 
tenho em meu .. PQd~':' ~ .· .e aqui· ~stá .á disposição qp~ meu3 
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-e-oilegas - vem repetir:_1nnesinà aeeusa~io~ 'No :final de súa 
·missiva; usá destas expres~ões : :' · · 

. ; .: 

. "Infelizmente virão sobre mim os regulttm~nh}q 
disciplinares do· ·E:rercHo; ou· a. ,autoridade valoro~a 
dos compaNris dos crimes de hOnt-em·. · Nada 'teme, 
pois meus dias estão contados e a minha V'e~'bice se 
accelera com o desapparecimento do meu inesqueci
vet Paulo e do meu saudoso Pae. Este desappareei
mento quando e ui D<l e:xilio · sublime de ·1932, ·eumpria 
o castigo 'que me impuzera' o' governo, por ·ter pedi
do, de armas na mão, a Lei, no .movimecto revolu
cionaria dé S. · Paulo, cognominado "Constilucíona
lísta" .· Ella custou· a vir, custou :sacrifieio!'i, mas as 
armas de S. Paulo estilo victorios·as. Aquelle foi 
vidíma da paixão sangtiinaria de Jurncy Magalhães 
e outros que a seu tempo responderão pelos compa-
nheiros que assassinaram. : ·' ·- · · · ·- · ._. 

Dou ao meu prezado amigo autorização para dar 
a esta a divulgaçãO e a puõlicidade que -~nten~er." 

Senh.Jres, estas ultimas palavras. do Capitão Lobo devem 
despertar nos · corações generosos uma· revolta grande, fun
da. E' um homem,· :que está clamando contra o assassinato 
de seu hmão. · '' 

·Demonstra :elle a dôr que ~.ente. Tendo s-ido, ~mo fm, 
um dos aue soffreram na revoluoão paulista-- na revolu
cão patriotica - porque esteve exilado .. o illustre Ministro 
da Justica deve conhecei-o; coro eUe, esteve no exilio. 

Não posso deixar de esperar que o illustrado Professor 
· cta· Faculdade de· Direito de S. Paulo, o defensor· acerrimo 

das liberdades publicas, a ·quem o · Sr. Presidente ·.,da Repu
blica, ao dar a pasta da Justiça, disse que dava a tranquil
lidade do seu Governo, preste 'a. ·devid·a attencão á denuncia 
que aqui faco e. ainda. mais, ao panorama que neste mG
mento se deser,.:-ola no Brasil, dos interventores quererem 

· elege~-~é. sendo os cabos e lei tornes das proprias eleições. 
· S.' Presidente, poderia entrar em outras considerações; 

contento-me, porém, com as que t~nho feito, promettend~> 
voltar á. tribuna, se porventura necessario, e Se os aconte
cimentos do Brasil e dos Estados' se suecederem de· modo a 
exigir protestos como o que acabo de fazer~ ·· · 

Com relação á politica que o illustrado professor da Fa
culdade de .DireitO de S. Paulo está desenvolvendo no Go
verno e ·ás responsabilidades que sobre os seus qomb~s pesam 
limito-me a subscrever o que a r<!speito disse o .. 0 Globo" 
em artigo de fundo, que peco fazer .part.e do meu liiscurso. 
Tenho concluido, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem.} 

O Sr. Sampaio Corrêa~ Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente '--. 1em · a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Sampaio Corrêa pede e obtem permissão para falnr 
da bancada . : · · · 

O Sr. Sampaio Corrêa. .....:. Sr. Presidente, \ha alguns 
dias, quando, honrado com a escolha dos meus eollegá., 1a 

·minoria para· orientar, nesta Casa, o trahalbo daqu'elles que 
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se · acham dispostos á defesa completa ,das .liberdades· pu
blicas, tive· opportunidade de ,conversar; logo em seguida, 
com um dos ,br:ilbant~~ Jornal'~stas da. terra carioca. e, u.e:::5a 
ocea.eiã.o, satisfazendo a um inqueríto feito· pelo illustre es
ct·iplor, re:Spondi a uma intet·rogar;;ão formulada, pro
curando traçar as normas que, pela nossa. có!.'rente, · senam 
ad.vptadas na sua . acçã,o parlamentar. . . . 
j .· . 'Permi~ta..:me V. Ex., Sr. Presidente, repraduza &3 pa-' 
lavras q·u., enlào foram por · mim dicta.das ao jornahst.a. 
~il-as:' · · 

"A minoria da Camara dos Députados quer ser 
util ao Brasil, defendendo as liberdades publi~Ml con
tra as tentativas · de prepotencia ·· dos Interventores 
espalhados pelos Estados · e ampat·ado:i 1}elo Pl"esi
deute da- Republica; velando pela p<>rfeita ~xe~ucão 
da Carta Constitucional de 16 de Julho e do Codigo 
'Eleitoral; fiscalizando. com efficacia, o:? actos do 
Poder Executivo, bem como as iniciativas dos n1Hsos 
col1ega.s da maioria, com os qua~s e:ot.amos di:;poslos 
a · collaborar naquillo que fOr vantajoso. · acis inttlres..o 
ses da Patiiii, ma::; dos ·quaes disoordareruo:c< quando s& 
P.sforçaréni em prol de medidas eontt·ari!l3 ao bem 
publico e á Constituição que acabamos de votar". · 

. E~w, Sr. Presidente, o programma que nos .traçamos; 
e é precisamente em obediencia a esse programma que so~ 
licitei a palavl"a ainda ha pouco, afim de occupar a at ten
cií.o dos prezados collegas, para tratar de mais um ca::;o 
entre .aqnelles que for am agora .tão pat.riotieamenk proflí .. 
gados pelo·· illustre Deputado, mestre de todos nós na de,. 
fesa das liberdades publicas, cujo nome peco pet'mi=$ãO 
par~ declinar, o· Sr. Deputado· Seabra . Refiro-me a um L~
leg-ramma· recebido do ilhtstre Sr. · José Augusto. ex-gover-
nador do E:~tado do Rio Grande do Norte, digno represen
tante daquella unidade da Federação Brasileira na antiga 
Cama.ra dos Deputados e, posteriormente, Senador da Repu
blica, bomem·-conheddo, creio, da maioria desta Casa, ~e~
peitado por V. Ex., Sr. Presidente, e por quantos lhe 
aprec-iam o caracter e ·a in!,egridade moral. (Muito. bem.) 

De S" Ex . recebi o seguinte telegramma: 

"Deputado Sampaio Corrêa - Rio - Cumpro 
dever · communiéar vossencias, que são leader8 da!!!o 
duas correntes ... " 

· · Foi dírigído teiegramma. ·iden ti co ·ao Sr. Deputa.rlo Raul 
:F~rnandes, leader· da maioria. . 

.. ". . . em que :Se divide Camat'a, que meu Estudo, 
cujos' ·habitas · pacíficos todos reconhecem. vem sendo 
per turbado · desde alguns dias acção Interventor cujas 
autoridades armam cangaceiros alguns mucir.ipios 
.fim . atacar caravanas politicas, como suc~a::!P.u ' com 
·~ma· por ·mim ch'efiada . São nomeados CIT!l• tn(I~Os 
cargos prefeitos. delegados não . hesitando Interventor 
nenhum processo, inclusive arrombamento cactorios 
eleitoraes para consecu:;são seus ob)ectivos. Repre
sentante edmmandante região ouviu -hontem repre

·sentanles todas as classes sociaes, ·levando brta do• 
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~ . . 'cumentação 'provas ' irrefuta v: eis -crimes aqui . !=e . ve":-i .. 
· 'f1cam . . ·Appelláría ··vinda ·v. ; Ex ·iiqut:· aviao , verifica..: 

.. · :: . tem· .. pess·oaliDehte situàCão· ·Cuja · gra.Vid8.cie : indisfar-
·::· · çayel ... ·. }?e<:o ·ré_sP.osta. · Cordeaes sauda.cões~ ~ -José 

Aunus-to." · ·. · · · . · ·-
• ·.- :~ - • • • • • • • • : ·, ' • • # '. ; ' • • . .. 
O telegramma, Sr ~ · Presidente, · como · tive opt)ortuni

dade -de :declarar. fQLdirigido, tamber:n; aQ· illustre , leade?' da 
maioria ·da Camara. QuantO: a . mim, estou disposto a s~guir 
immediatamente para o pequeno Estado do· Rio U:rantl~_ .do 
Norte em companhia do meu prezado amigo. Deputado Ràul 
Fernand.es. si S . Ex:. concorda.r.:na .ida de .ampos. com a pre
oooupaçã.o ·exclusiva de · veriíica.~os se . e:-tistem ou . não os 
actos .. de ar-bitrio e ,prepotencia p~aticadQs pelo ."Jnte.rvP.nt~r 
daquella u~idade federativa. 

• i. 

- : ·: O SR.. '·j.- J. 'SEA13itA - · Passando pela Bahia .;. · :· 

~ : . · ,Q.sli ... SA~PA,ro~ co~~:ti- cumpri~ei ess:e ·àe~er com 
duJ>la.· satisfacãp ~- -a· que decor.re da delegacão .. que . me foi 
c:ada pelos. coJlegas da minoria da Camarâ-e a é.o 2usejo que 
me será fornecidp de. saidai, uma divida d.a. gr.aUdão para 
com , o. Estado do :R.io .. Grande do NortA onde t.-abaUiei du
rame _ largo per iodo de. ;minna yiãá pró:fissional,. 'podg!~d.J 
portanto, conhecer .de· perw. como., conhaço . a. ~nc!ol.e paci-
fica, bôa e generosa daquelle povo.... · · · 

0 SR~ ALBERTO ROSELLJ ....... Muito obrigado a. V • .Kx •. 
- . O SR:. SAMPAI() ,CQ.RRfA ...:._ : • • que . não póde· vor 
certo ·apoiar actos de 'arbitrio: viol.:!neias qu'e venham a ~er 
praticados em_ cie·sresp·eito á Cons!.itui.;ão·· que voi2mós aqu i 
~ ,P.m, de~res~~ito à9 gr:~o çte ·ci'vn;iacão a que já ·attii'.Siu o 
Paiz . · · · · · .·. · · · , ·· · · ·· 
_, A8-u~rdo~_portâ.ili0." .a , desi,gn~c~ do· dia·· de .· embar.qU.e 
pelo . illustre ·leader dá. Cáinarà~ :1Muito bún.; wni.ito .bem.) · . ... .. . . . - . , . . ·.·:. 

~ ;: : ·:.5 . . . f . . . .·._; :.; 
:- · . 

. . o. Sr. Leandro Pinheiro - -·Peço a palavra;· Sr; Presidente • 
. . ' . ~ · . - - ·. ;- . { 

· O Sr. President&,._ Tem a palavra ·o·.nobre Deputado~ 

O Sr. Leau.dro · .P.illheiro . :- Sr. Pre~idente. nobres., cone
gas - Eis-me de novo nesta tribuna para, mais- uma vez, 
pót· . a. mipha palavra.: hun_lil~e, ,,mas veheme!lte e o:;!n~e!'s, 
em íunccao da causa pat.p_otlca •. po~que se . ·está bate!ldo o 
grande povo do meu Estado natal. E; :não foi outro. o motivo 
que me trouxe, des<le começo, ás barras tribunicias de5tB 
Casa, porque. sempr-e .me pr~occ~param menos a:; in~rigas e 
as paixões indi'viduaes do qtie ' . ."ós .interesses, o desp:r:e.ndi~ 
mento ou o acendrado empenho ·pelas aspirações collecti.:.. 
-va~ .. . Mas, ne:m . sempre. -as .e.5tradas .. que s~ trt~ na.m. estão 
livre::! ·e desembaraçadas do ·obstaculo. "Assim não pude pro
Eeguir .. .Da. ni]uba· aprec.iacão criteriosa ' sóbre· a v·~rdadeira e 
aclu!ll sifuacao polit~ea do .Pará, .sem deter .o pas;o para 
~mimosear" . o meu nobre collega •. Deputado Clemcntmo J.i~~ 
bôa, com .aquillo de qtie elle" está.-sempre a :·ruer questão: 
.a ver~ade h1stodca. Si!ll. porque -só'mente a vúda-:1~ se póde 
r~ntra.pôr ás refutações. que pretendeu ~!lz~r--:ome e~5e t~-
toh'eligionario . e ~comp·anheh.•o de banéa.d.a. ·: · . 
· Áffirmá ·s. ~x • . have·r · tido · ~u "precipitaçtio" 'quando 

me atirei a: esta lucl.a • . ~tiganou~se. S. . . Ex . -O .que e_!I tiv~ 
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foi franqueza; ::roi ··desassombro, .·foi sinceridade; porqn~ !D 
8:.- ·<Ex.· . não :,se: •':'. preei pitoil ~.: é, ta:lvez~ ·por "IM' e tende l" e ooga r 
lis mesmas::fina:I:i'dades ·POl'loutros meio~- . ·.· . . .. -r: 

·Quanto á ·nlínna abstencã'O: de ·explil'.al." t:al· áttitude, o.:~n
form~ referiu; S) ·Ex. I 'eX:plicacão, que se =impunha a·!J ·mE.'n 
eavalhêirismó,'. tenho ó dever· moral ·de: repellir" ·s. Ex .. por
qüarito' .E!s5ê ·-ca\ralheirümo:· prodi'gcr: ein 'justificativa~ ·~ 'etn 
desculpas'; ·a ·que' :est:â affeito. s~; ·Ex; I ·-não se C09.duua COIU• 
migo e nem se :póde--referir,áquelles .que. mesmo na3 \tJver
nB.da.s do despeito; da calumnia: e · do macbiavelísmo, não sa .. 
b~m ·calçar•luvas de .pelliea• nem .se desmanchar ·em sorri
~os, quando na defesa do ideal, que pregaram impolluto. e 
que a ~ão .. do .I;;cal'iota vilipendi.ou. 

Teobo â asràdeéer,' porém, ao meu nobre coHega de 
5~nCii'da. os . elogiôs' que l~ce·u: em ' t'orno ·de' minha ·tí.umüde 
per~onalidade, salientando a minha actuacão· revoluciona
tia, como grande paladino da Allianca Libe-ral. 
_; : ·. ;Agrade~o-o; ~-na ·impo;;s.ibilida:de de retribuil' a S. Ez. 
Ir$ m~smás referencias, principahri~nte . .>'ob o ponto de vista 
revolucionatio. para ser coherente com a verc!ad~ h;sto:-lca., 
no. que ha de convir S; _Ex.. · 
·· · Agora, 'ein Iàce da pretensa contradicta, que fez o !e· 
ntú)rf Depútadó·. C:ementino·'!.isbôa ás mh1has afrirmnltvas 
·ahtériór·es; sobre a ·rri.tervenloria Magalhães Barata no Pari, 
mantenho O qu~ riéou· dit'o antes; 'nesta tribuna: "tom mtu 
Estàdo só a uma í}(mtade se obedece - a.do:Jfajor Rara.ta•. 
E 'áchou frr.isÔdQ. o. meu ri.ôbre collêga :que eu· me pen!ten
êi~;;se; JÍ.era.nte esta Casa 'de .. h~ ver ·obedf,leído .áque-He fnter
'::entqr,. quand~? auxiliar· de s.eu gpverno .. Eu obedee!a, ma15 
hoje' não obedeço, ·ao contra-rw do m.;,u collega Dr. C\erncn-
tiho qu'e' ailida es.t:á obedecendo. . . . 

'--~ . O .. s~; Cr:E~TINO .Lls:SÕA - Eu não: obedeco. v. Ex. 
d~cl~nl)u.~quil. ·olX!:decia, que se achava arr~pendido e enver~ 
gonha.d~. de haver. obedecido. •,Eu nã~> obedeço. :\.compnullo, 
f.lpenas aq1,1ellesL a que ·desejq, acompanhar, sem a obri~aQào 
de fazel-o.. -. , ,, ,, . .. . .... 
·~ ·O SR::· L~Nl)RO PINHEIRO -·Tenha a paeieneia di!J 
esperar.. um bo~ado~ . · .. · · . · 
, · V. Ex .• está;obedeeendo e obedecerá sempre. porque na 
espiritQS,-cuj,as tendencias ·são· immodificaveis e eternas f ••• 

0 SR. GLEMENTINO LISBÔA- Talvez O de V. Ei:. 
0 slL LEANDRO,· PINHEIRO . ..:....:.. ·Eis· ·p~rque estou oerLo, 

Srs. Deputados, de··qlie todos·os meus éoltegas de oan~o.da, 
poderã~hsentir .. se .. attingidos . pela . pec.ha de subservienLes, 
que, todavia,. lbes não assaquei, e todos têm o direito de aQ 
melindrar, menps. o meu contradictor, segundo o meu :modo 
de e:n~end~r: Aliás, por as.si:m anal'ysa'r ·a ·_pohtiea para·~nse, 
dentro da··esphera ·real dos'·àcontêcimentps, não vejÓ razão 
para se me attribuir um " peccado de · ·emia:rdia..,. 

O Sa. bLEMENTU'Io LlSBôA'· - V,' Ex~,- e que ~e attribufj. 
Então, não leu o meu discurso . 

. ·• O .sR:. : í:.EA.~i)Rd PI~HEIR.O •"""- Li-o t>PrfeitamAnt". 
Eslá' a~nótado. Peç"o: ;Perãao; mas ·eu' a· entendi assim. Co
va~~ ·não.· pó'.ic' s~r qüerr.- J'á<Iiai::: ·se eximiu · :::~ u:-';o:s-::a:- ":071• 
sequenoia~ ou de ·se· irisurgil·· .contra potentados. · 
· · - ~e'h.o.uve-r, entretant-o~ admittindoo. insu.lto: um "p~cca

do. d,~ c~v'ardia"' ~o 'facto de ~u ter aturado por a!~llm tem!IO 
os desmandos dó Interv{intor' em· minha tel"!'a, i!3o serta, 
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quandp' m~ito,;:ú.m· peccado., venial;· cuja ·remissão- !!e :faria fa
cilmente .po~ i ·e-sta·: penitencia ·tH.lblíca. . de· contes sai-o. :·eome 
um dos meus grandes erros eommettioos. Mía.!: •tieve- ~·um 
~cado muito- .. maior; peccado mortal mesmo. dei~ar...w;e o 
companheiro. de-ideal. :gemenào . nas' "sómb'~s do'.'ea.h .. t~~ 
P8ra, esciuec€md~se . todos os -cóínproiiüsso~. se .~'.lb~r .. a és ... 
caali.ria ~·um palac1o.- af\I!I de,· s_e prest.a.r: ~o~.idarieci.a;1e: ,i ri::-' 
condicional! ao pl'oprio gpvet"DO cont~a quem se poos,pir·ava~ 
· : · No -que concerne ·aos a-ppla wos, -que porventura :Jei ·á 
obra.:administrati-va ;do actual: .Interventor . do· . Paz-á, lli-o 
eomo- quem Jouva um simple~ capataz, que. !~; de-.sempenba 
bem: de suas funcç-ões. · . · , · ·. · . ·, : · ~ 

o _8n. CLx."\ItNTlNo LtsnoA· ~ v. ·Ex'~ - ~~!lgge~a·~ _ ·· · · 
' .. _ ()'sil~ L&\NDRd .PIXllEIRÓ- Ve.remd!; eom o de~E:D-

r9I~r_ : ~~s-factos._.,_· . , . . .. . . . 
· Plura maiora .:vídebtmul. 

E accresee que noutr.o.:s; tempo!, ·S . . Ex.- não .se. _bavia 
ainda . jogado. a redeas soltas. á arena. da puEiicalh•· -malsã, 
preoecupando.,.se, então, com as que!'ti.lf'~ di? ioi.~I'es,se · pa;:::a 
o Estado. Ma!õ', o fomento, que tomaram a pt·i::cipio; as fon
tes d~ renda. .estaduaes, . a!! realizações, que em parte .. s;;~ fi
zeram .e 'em parte· se projecta~a.m, tudo e9tarl'eeéu ?: pal'a, 
lysóu,, á proporção que os .reV:olucioaa,io! .a~thentiooi .. s·é 
foram :iíastarido . do· · go;,~erno .. e deste se. sceréando. a lg1.iriS 
chaina'dos ~deQa'hido's"' de temperamento tr.\lll~av~I ou, pelo 
II1epos .. .' toleraiile. para c.cim certas inconvenieoêíà$- áe ·aaúir 
p·r.opr;fo. ·de dignidade: e d<! bl'io. Assim é que um dos pQ.Q.t.os 
PlàiS 'importá_ntês, que refere ·o meu b.abii re!utadór1 t:à~ 
tarido . dá pro!iéieneía do Gov~rno .Barata, a ~aude I:'UbHcil. 
dé que tanto ·cüida o Interventor, tev.e recentemente~ uo•Je
mos d1zer. a valiosa. ch!'ístã e humanitaria c.:-!laboração de 
S: E~-' o Sr. Arcebispo do Pará, D. :Antonio Lustosa,. alma 
sá'Iltá -e ·caritativa;· ·que, em P.~ssOa, sahiu · peréorN~ndo .o i.nte
rlor -para levar; além do consolo·_christão, remedio~ e tnE'smo 
o pa--o ãquelles que · ainda · · t\oje··morrem :ele · mala.ria: e· de 
i'oroe, naquel!es recantos longínquos do Brasil. •• - ·· -·-:, • ·, · 
· -~ -';O ~s'R ~ :.cLE~n6rrmo -Ltsuô'Ã ·:..:.;,' Isso· não ··<JU·er· di~er que o 
Interventor tambem não eu ide. O Sr . A·rct>bi;;p.J p.\de tu i.:.: 
dal', mas o Interventor ·tambem_ o faz. ·E' m.oa ·.cotlaboração. 
Aliás, o Sr. A'l'ceb1spo mantém perfeita - r~ía<;.:\o com o ~e-
nhor l~tervento~. . ;: , . , 
.. O .sR •. LEA:SDRO· PINHEIRO ~ .\pesr.r de Ludo q~1e o 
Sr~ . Interventór tem feito ao 5r.~ ArcebiSpo .• .-.· · :. .· ·-· 
~ . ~ . . - ' . . . . ' ' .. . ' . ' . ~ . . . . .. 
· : 0'SR. CLEM·ENTINO LrssOA ·-v. Ex.· nã·,.,-;·eonhe~õ Q5 

factos. · · .;;. ·· · 
, ·. o · sa·~ .í.EÁNri.Ro PL~Ii:Emo · ...,-.. .... · _deC'ratani:io. : ~tJ,_ a 
proibi~ão de !õ~.' toea:r ~inos .oo . Par'á'; mcttendo·~!;e com ·a.'t'i!li;_ 
gião, como é sabido de _ tci~os. .. . ·. ::. , ._ ··'; 
. . O SR. W ALDKM.AR. R&JKDAL - J_sso n~o é dos maiores 

m·ales : .. · · '•: .. 

O SR. LEANDRO PINHEIRO - E. · dos ,pequeno.s mate~. 
... Isso _ _próva quão mod ificada se enc.ontra - ~. polilica ·. ad
ministra_ti\ia 'à e meu.'.Estado, a estas horas. ~ , n~o 'que . pêr~ 
maneéa a mesma.·de aolaobo, conforme imiouou . .- com .pQúcn 
so!'te, . o meu :exaggerad() ' collega. 'Não . nego que·. pospa ~ bel. \;~r 
algo .de ve!'dadéiro na~.· suas·· a~firmalivaL Ha:..o. ilé. tnt•ito 
digno de nota_ E' o caso, pm:: · exemplo~ de aquene· Ioterve_;l-

. . • - ·- '.. • •• . . 1.. - - • 
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tor,~restabel®er o aredito estadual por meio da •IJJOYec.ada
çá,Q 11ev.er!l" _das rendas publicas. De faeto. Não ha Est.ado 
dó ~rasU ·em ·que· se faca com tatita· severidade e exLorsão a 
cobrança. de impostos arbitrarias, que sobrecarregam ·o oom;.;. 
mercio, por_ isso. mesmo quas~ ~allid.o. . . - . ~ 

· o· Sa~ ·cL:e:MltN'rlNo LzsooA ~ V. Ex. faz uma· i!!ju~;a 
ao commeraío do Pará. 

, ~ ·-o···sa. LEANDRO PINHEIRO ·:"""""" o .inu.stre coáega sate 
q~e a. fabrica .. Perseverança" se· mudou para M'l'náos, .e que 
a .empresa do Sr. J. B. :de Oliveira .tambe_ní se transferiu do 
Par.á, _porque não podia .ali _continuar. 

· O Sn. CLBMENTINO Lise~A- No emtanto, está de com
mum aceórdo com o Interventor o Presidente da Associaçã.t. 
Cc!!Lrne!"Ci.a 1 • 

. ·O SR. LEANDRO PINHEIRO- O actual presidente; m~. 
q\}ando foi do pagamento dos 3 %, V. Ex. sabe perfeitamente 
o que s~ passou. 
; : · O SR·. CLEMENTINo LISBOA - O orador talvez ignore aue 

o orçamento do Pará foi feito por uma oommissão nome3dl'l 
~la.. Associ9.Cão Commercia1. 

O SR ~ LEANDRO PINHEIRO - Mas ia dando em r~u1-
tado a· prisão do Sr. J. Castro e motivou toda a perseg11i!;ão 
CIUe lbe foi movida •. 

O Sa. CLEMENTINo LlsBôA- Elle foi o autor do projecto_ 

O SR. LEANDRO PINHEIRO.....;_ Projecto que, em prind
:pío, não foi acceito. 

O SR . CT,E;ME.,..TlNO LrSEôA ~ V. Ex. - "epito - desco-
nhece os factos. 

'o SR. LEANDRO PINHEIRO - Em. todo casa. a e!S3. 
parte de íinancaa confesso que estou alheie. 
· · . 

1 o ~Sa~ CL&MENTINO LusBóA .- ~~ Asscciac;ãci Commerc a, 
a pedido do Interventor. apresentou um projectD de orcam..-~
to. i Dias depois,' não achou razoavel a, t-:-int:tacào . O Inter
ventor mandou que se apresentassê novo €' decretou ~s;~ n<1vo 
projecto. É esse que está vigorando·~ 

· .. O -·SR. LF..ANDRO PI:\HEIRO. _;_ Com ir:1;~osicões. lá. de!!
t.ro, comó é de habito . 

. · 0 SR- CLEMENTINO LlSBÔA - Não houve imposição al~l!
ma, pois o projeeto - como declarei - foi' elaborado pela 
Assoeiacão Com!l)erciaL · 

O SR. LEANDRO PINHEIRO -· Dizer aue o uovo •1i' 
minha· terra a.poia unanime a Interventoria, por-que, se isto 
não se· desse, jâ, pela coragem e altivez. que nunca lhe talus
ram, haveria de se ter integrado· no seu verdadeiro go7ernr,, 
.dizer, assjm, affirmar assim, falar _assim . é, ante;; .cje tuli.o, 
não comprebender a força do póder exer:::ido nelos despo•:j_;, 
sobre uma eollectividade, que refreou os anilos, á custa dos 
~plm; . de tyrannia,. demon5trado~ sempre na nora eega d 
irreparavel 'da vingança. E' fech.ar os ouvidos á voz elamo
rosa da. historia, que nos mostra os romanos _intrepidos- s up
·portando por !ongos annos o jugo implacavel _dot: Ce~re3. 

Continua o meu nobre collega a sua capciosa ..• 

0 SR. CLEMENTINO LISBOA -:- Capciosa, não 1 
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= .iii· = 
i._· Ct'SR.' LE.t\NDRCYPINHEIRQ' ~: V~remo·s. ·aO: 'cbritfml~; 

k~~g~f'.·:~;~~~~O~l~~::~:':~.:.: ·~·:::~.~:·:~~~;~:~.:~~~~,_~~~ 
O SR. LEANDRO .P.INHEIRO-~ Cbnte·sso; ,, $Ott nGvat..,. 

ma_s, :falo, é c_oql ·. ~íne~riqade ... e ll. , es~ou Aemons.~.çand!).·.: ~Pl úS. 
facto:!. , ___ ,· . ._ . ,. , .. ,, _ .. , ".·, ..... 

.. Cqntin!Ja o. meu JlObre collega a. sua ~ef•.ita~ão,. tentàniio 
faier ;Um' iris.i)lcero pa}legyrieó A inoonfundi ver' tigurá do ve· 
lho repul)!ic'ano Genéral l.lauto .sodré; nome que todo· o:: Páta 
pronúncia eheio de respeitO;e-~ratidão 'e que; 'por' 'tonsegwnle; 
foi escolhido para governai.;,o, pór aquelles, que ·hoje ··se 'oori'
gregam:, communga.ndo o: •ideal..superior de.:.yel-a poder. :mar~ 
char :para:, frente. Em vão .foi.que o Sr; De~ut.ado. CJemen.unc 
de Almeida Lisbóa fez tantos e tão calorosos encQmios áquel;.. 
le gr[l.nd~ ,paráense; em ,vão, p_orque o . P~rá. oão poderia ao~.
tar':a, ·recómmendaÇãti;·$e.Jâ não-idolatrasse ·éomo a· Um' ldol.'l. 
o uniCo'homem--que ~o ·govetno..u duas· vézes; e em viio, aínd~ 
porque o nobre Deputado, talvez por falta ·de '6o.stuir.uk.não 
deixou de. no seu gesto ... flouco pr:imo7'o!o'",. atirai: flôr.€s ·en1a-
meadas sobre uns·veneraveis:cabellos braaeos.· · .... 

0 SR. CLBMENTINO I .. !SBÔA --' 0' Sr~ Ge'neral 'Laúl'O 8ódre 
pr~!amou. que;.nã~ ~d~ejava mais entrar, na p_oli~ica ~ que 
era constrangido. pelos seu~ am1g0s :Qu~·. a ella tornar~a •. 

O SR. LEANDRO PINHEIRO- "Constrangido", nãO I Le.:. 
vadopol! se.us amigos~ :. · ·. ·, : ·: · :.- ; , ~ , ; 

O Sa. Cr.xMENTINo .L1sBO~: ~Logo, rj?peti .o _Que -:S., Ex. 
disse á imprensa, declarando que se achava, de h a muito .. re· 
formado do EJ:ercito . e, agora, se encontr-:<~.va reformado da 
politica: · ·: '. :-: . . ... · · · ·· .. · ~ _, 

O SR. LEA!'o!'DRO PINHEIRO- Tenha V. EX. a bondadl!l 
dê ouvir ·um ~mOmento;" ; . . . ' .·. i .. -:' ' 

o S~t. CLF!M~-N'Í'INo, ÚsBô.\' :~ Citei ' ·~ phrá:se de s. E-i>. 
nãó poderia séf·inais verdadeiro._· _.. .·:.· · :: ·. .· ;-; ' 

· O ··SR. LEANDRO PINHEIRO •:.._ Effeeti,;~r'n~nte~ ''ila 'no 
discurso, de meÚ collega um trecho · em que Se· tCÍtam e:J:ures~ 
sões do manifesto do G!'ln~ral. Lauro Sod~e,' expressões il'~e, 
apen~s. foram dietadas pelo espirito de modéstia de S. Ex: 
Citam_;se· ·e deslôeám..:.se esses teTmOS :de 'qu'asi SUblim€ hum~l~ 
dade, para com elles se fazer transparecel'-que· p-revalecerão 
na proxima .lucta eleitoral do meu Es.tado ."mais ·.as vo::ea aa 
8i/'mPf!thta de. alnúis: amigáS, ~do que' lu_zes. da rW:ão •• 

0 SR. CLEMENTINO LisBOA - São· pala~ dó · G~nerRt 
.LauroSodré. Que desprimor ba. nisso?. . . . 

' ' . . .. . • .. •., :'' : ·.-

. O SR. LEANDRO PINHEIRO- Referjam..:se;·:entretaúto, 
essas palavras ·ao facto de o haverem os .. amigos -eseolbiz!o. 
deanle :de sua idade, de seu· eansaeo. . .. . . 

o. SR. CLÉ.'Ir.ENT!N'o Lis~oA.- Faco questão de· rdsar que 
repeti pa1avras do Sr ~ G'eíl'eral Làuro · Sodre .. · ' · · 
'' .. 'o' sit. 'LEANDRO PINHEIRO ~ :Não é pos~ivel, Senhores 
Deputa~os, acreditarem- se .sinceras as· accusações. · · · 

Imi:l.iita.-me 'o meu collega 'o :crime'' de ::lá ver . assignâCÍ:o 
um telegramma de felicitar;:ões ao · Májôr·· Barata.·. . · · 

0 SR . . CLEMENTmO LisaO~ ~ ~~~ci ~o3tr:l a 'ieaidade com 
aue V. E.'t. estava àgmdo: · · ... ·· · · · · · -:. · 
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o: S:A. ~- LEANDRO PINHEiRO. :.:_· Espece V. Ex~· um. mo-
mento; nada perderá p()r esperar. . . 
: . · • ·.;no dia _em Ql;le a Assembl~a. dl;lcidiu ~obre. a eJegibíli.: 
dada dos Interventores. Falta com · 11 • · ~·erdade h1storica .• 
Nesse dia, .não compareci a esta Casa. E aiada que o hOu
vesse assignadó no·· dia immediato, nada mais simples qdo 
se usar- de um comezinho principio de educar;iio ao cum
J)rimentar,· niesmo um· adve~sar:io, por •j10ttvu de uma ale-
gria pessoal. · · 

0 SR. CLEMENTINO LISBÔA - Ahi não s~ 1:atava d\l 
elogio pessoal. ·v. · E::t. passava um telegr~.mma ao Inter
ventor do Pará, felicitando-o pelo auspic~oso facto de ter 
sido. approvada a medida _que. o tornava elegível. 

O SR. LEANDRO PINHEIRO - Com!) disse, mesmo ao 
adversario .aman,hã viotorioso, , eu cumprimentarei. 
~ '' •• '_ -~ • - - • ' • + • • 

- · O SR.: 'CLEMENTINO. LISBOA - É outra cousa; mas não 
felicilei-o po1· uma medida que V • .&. di:(; que combate, 
O;~ que, entreta-çlo, nunca fez . . 
~. : O SR. LEANDRO PINHEIRO - O certo, porém, é qua 
anteriormente já· 'havia,' pela imprens"l, manifestado a mi
nha opinião contraria á.· elegibilidade dos Intet'Ventores. E, 
s~ me abstive de votar essa eüJenda, ·i ui com.J ~. i.:A:. bem 
siibe, por uma questão de harmonia !la bancada, quando :~. 
minha ausencia não valesse por um pr•Jie:sto formal contra 
o que se consummou·. · · 

·<· . o. s~. CLEMENTlNO LISBÔA - v. Ex .. ··Java á imprensa 
essa opinião, i:tue · nunca ouvi; mas·, aQui, abstinha-se de 
votar e passava tel~gramma ao I~.terven~or. 

O SR LEANDRO PINHEIRO ..:_ Pa5.,d 0~se telegrarnrna, 
para não quebrar a harmonia existente •. 

o SR CLEMENTINO LtSBÔA - Oh! 

. O SR~. LEAI\'DRO PINHEIRO.- Foi w;i' isso que -lP.il:ei 
e~c.apar. ba pouco, algumas palavras sob-t-e peccado veo!al 
e .me referi ao peccado mortaL Que é mais grave: oonfessa.r 
a eJeglbthdadc ou s.ubir as escadas do pu!ac:o do Sr. Eu-
rico Valle para prestar-lhe solidariedad9? · 
· 0 SR .. CLEMENTlNO LISBÔA - Nun:!a pr ~stei solidarie
dade ao · Sr.' Eurico Valle. De~afio-o a qu<! 9wve o qu~ 
affirma. · · · 

. . 

O SR. LEA;NDRO PINHEIRO - ?roval-o-e!, dent;:o de 
poucos dias,. mandando buscar os jorna':!s do Gow~rno. 

6 Sn. CLEMENTJNo LisBôA - Fui a. valacio, constran
gido. ·na qualidade de Presidente da ~ssociuçãO C()mmercial. 
V. Ex. sabe bem disso·. 

O SR. LEA}'j'DRO PINHEIRO - Bntâo, ha uma di!fe
renca ... Está tudo explicado: quem ~st.~ve em palacio não 
foi o Dr. Clementino Lisbôa .•• . 

· O Sn; CLEMENTINo LISBÔA -V. Ex. sabe qtte, no Pal'ã, 
n une a fui político . · · . . · 

· ·o SR, i.EANDRO PINHEIRO - ~tf.l.S ~aston 80:000~000 
para se candidatar deputado ~ederal. ... em epoca.::. pa55adas. 

O SR. ·CLEMENTINo LisBôA - Candidato do commercio. 
'V. Ex. está. sendo . inexacto. 
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·, o . sR~·· · LEANDRO ·PINHEIRQ:, :-:--; , Y,e';"enu:~s. d~t~o em 
pouco. ,., .. ~ . 
: o :·ék..=· PnEsro:ImTE .:.:__ Lembro 'ao n:'>brt!· l1rador aue. está 

finda · ~: hora do expediente. · · 
~ - . ·. O SR. LEANDRO. PÚiHEIRO ·- i'er~inarel.já. Sr. l"re7 
sidente• ... · · · 

Diz ·s. Ex. considerar a abstenção como ''acção ccmde-., 
mnavel, porque denota muita. vez horror ~ temor á rcspon. 
sabilidade~. · · . ~ 

· S. Ex. -não parece ·set. praticante de s~u modo . de .~n-
sar. Tem-se abstido de . tantas ·coisas néce:ssarias~ . 

o Sa. CLEMEN'l'INO LtssõÁ ~ ·v. Ex . não tem P.thiea 
parlamentar.· 

O SR. LEANDRO PINHEIRO -V Ex. ; 1·e·spo:~derá na 
pro:nma vez, querendo refutar-me, pois que· tem . esta tri
buna :á sua disposicão. ' 

Detenhamo-nos aqui, porque/ Srs. Depatadc3, - as 
graças da ·antiguidade chorariam. dimin~idas deante da. pu
reza àe coração com que falo neste mom,nto,· ~ porque não 
foi meu intuito lançar a discqrdia no seiê da t')ancada para
ense, . mas foi uma obrígacão, . a. que. me in:poz o dever de 
representante · c!irectc, d~ : um : pov9, ~lama.. i)elos .. direitos 
desse povo, pela felicidade desse povo, em ot•ejuizo d~ qu~fu 
quer que seja. (Muito bem;.muito bem.)· · . · 

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

Vai-se passar á Ordem do dia. {Pã."sa . ) ... . ..... .; . 

Comparecem mais · os Srs·. :· 

Cbristovão Barcellos, Veiga : Cabrai, ·Freire de Ândrade. 
Waldemai- Falcã'o, Leão Sampaio, Jehovah Motta, Silva Leal, 
Ferreira · de Souza, Barreto Campello,: João Alberw, -Arlindo 
Leoni, Paulo Filho, · Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Mozal't 
Lago, Ado1pho Bergamini, Prado Kelly, ·Raul Fernandes, Ali
pio Costallat, Acurcjo Torres, José EduardOí Fabio Sodré. 
Mello Franco, José Braz, Martins. Soares, Gabriel .. Passos, 
Raul Sá, João Penido, Waldomiro Magalhães, ·Moraes An
drnde, Almeida .Camargo, Vergueir~ Cesar, -carlota Q'ueiroz. 
Sampaio Vidal, Generoso Ponce, Plínio To.~rinho, Lacerda 
Pinto, Adolpho Konder, Demetrio· Xavi-er; Gaspar Saldanha, 
Acyr Medeiros, João Vitaca; \Valter· Gosling, J'oão Pinheiro. 
Alexandre Siciliano, Mario Ramos, . Pacheco e Silva, Gastão 
de Brito, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, David Meini
cke, Pinheiro Lima, Moraes Paiva. (53 . ) 

Deixam de comparecer os $!'S. : · 

Pa.ebeco de Olíveira, Thomaz Lobo, :Fernandes Tavora, 
Mario Caiado, Luiz Tirelli~ Alfredo da Mlatta, Abel Chermont, 
Mario Cher-mont, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, 
Carlos Reis, God-ofredo Vianna, Maximo Ferreira, José Bor
b?-•. Martins V eras, Velloso Borges, Odon Bezerra, Herectiano 
Zenaide, Pereira· Lyra, Souto Filho, Luiz Cedro; Solano ·da 
Cunba, Mario .-Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, 
José Sá, Alde Sampai(l, Osorio Borba, Humberto .Moura, . Izi-
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dro Va~:cdn~Uos, Sampaio Costa. Antonio Machado; Augusta 
Leite, Ro'drigues Doria, 'Prisco ·Paraíso, Clemente Maria.ní, 
'Magalhães :Netto, M-edeiros. N-etto, Alfredo Mascarenhas, 
Leoncio. Galrão, Attila Amaral, Manoel Novaes, Gileno Ama- • 
do, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold 
Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Car
los Lindenberg, Godof1'Mo Menez'es, Lauro, Santos, Jones Ro
cha, Pereira Carneiro, Olegario Mariano, Nilo de Alvarenga, 
Cezar Tinooo; ·Gwyer de Azevedo, Cardo~o de M-ello, Soares 
Filho, Bias Fortes, Riheiro Junqueira, Adelio Maciel, Pedro 
Aleixo, Augusto Viegas, Delphim Moreira, José Alkmim, Si
mão da Cunl:l.a., Furtado de Menezes, Ch'Mstiano Machado, Po
lycarpo Viotti, ·Daniel de Carvalho, Levindo Coe1ho, Be1miro 
de Medeiros, Lieurgo Leite, Celso Machado, Campos do Ama
ral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montan
don, João Alves, Plinio Corr~a. de Oliveira, Theotonio .Mon
teiro de Barros, Rodrigues Alves,· Mario Whatelly, 'Guaracy 
Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroastro Gouveia, Abreu.-So:
dré, Antonio Covello, C~doso de Mello Netto, Moraes Leme, 
José Honorato, Domingo·s Vellasco, Alfredo Pacheco, Fran
.e.isco .,V~llanova, Antonio. Jorge, ldallO Sa.rdemberg, Aarão 
Re~el~o,. Carlos Gomes, Simões Lopes, Mauricio· Cardoso, 
Frederico Wolfenbuttel, Victor Russomano, Pedro Vergara, 
Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Minuari.o de· Moura, 
Ferreira··· Netto, Martins e . Silva, Armando Lay.dner, Mario 
Manhães, Milton Carvalho, Ricardo Machado, Augusto. Cor:-
'!lino; Horacio Lafer, Rocha Faria. (H8.) 

ORDEM DO DIA 

6 

O S. Presidente - A lista de presença accusn o compa
recimento de 135 Srs. Deputados. 

Peco aos Srs. Deputados que occupem seu~ logar~. 

Vai-se proceder á. votação da materia que se acha so-
bre a mesa e da constante da Ordem do dia. · 

Sobre a mesa ba um requerimento, afim de que se no
meie uma Commíssão Especial de 7 membros, par a, com 
urgencia, estudar a reforma do Codigo Eleitoral. Está assi
gnado pelo S.r. Deputado Raul Fernandes. 

Este requerimente> será incluido na Ordem do dia da 
amanhã. 

Teremo.:; de começar, dentro de poucos minutos, uma 
vez.· que vamos entrar na phase da Ordem do dia, a elaicão 
IJO.ra as Commissões Permanentes. Peço aos prezados colle
g-as o. obsequio. de. não se retirarem do edifício da Camara., 
·afim· de' podermos leYar avante essa tarefa·~ 

A Sessão v.ai ser interrompida em sua marcha normal. 
ás i6 horas, em consequência da honra. -que nos vai ser 
conferida pelo Sr . Presidente Gabriel 'Terra. Sem embargo 
dessa interrupção, proseguiremos, depois,. na realização do 
escrutinio.. . 

Nomeio, pnra o fim de receber o Sr. Presidente Gabriel 
TeiTa, uma commissão composta dos Srs. Deputaoos Ama
ra! Peixoto, Raul Sá, Annes Dias, João Guimarães, Mario 
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Ramos; Erlgard Sanehes,. i . Generoso l~11c:e, .S~~Pil;Í.~- ~ )'itiii;l. 
Cunha Vasconcellos, . Waldem~-r. ,Falcl;\o e ,Góes. _Mon.~eir~ ~ ·: 
·· · ··Vai ter comeÇo . .á .chamáda parà: eleiÇão das Comm.issões 
. ' Antes,· po;é·m~ , vÓ~ . c.onsúÍt~~ ._·a. CapÍara; .scibre -~ se~ 

guinte: .. .'. .. _.', .. · •;-
REQt'ERiMENTo DE Ul\GENCIA 

Requeir~ urgencia -para a immcdiat·a. jis'cussâ~ -e-votai;ãó 
do i'equerímento pédinrlo a nbmeação , de uma Commissão 
né Reformâ c.n ·Corl~J!o · ~eitoraL' . .· · .. •. ~ . . · · ·· 
- . saia das SessÕes, 2o . cte' Agost-O de i 93,4. ~ w aldemar 
.Mott-a. · . · . · · · · ·· ... · .. ' · 

~ · · ·. _ ,_ÀJjpr:ova'd~'. · · · ' .. : . · ':" ·: ·· · 

- .. O j~r. ·Pre~tdeniÉi --~; E' ·~te .. o·· reqüédinento : que · suti-
_.n\éri.o. a immediala discussfrQ e. votação · · · · 

• • l • • • ~ • : : 

. l\EQUEIÜM_ÉNTO i. 

' .. Requeiro a . ri(imeação dé· .uma Coinmissão Espec_iai · ·d~ 
'sete membroS., aíiin de estudar; coí:n ·urgencia,· in·efonna; do 
_'Co'dijo El~itoral. · · · · · · · ' .. : 

Sala· das-·Sessões, 20 de ;Agosto'- de ·i934 .• ·-Raul F'if.-
·nandes. . .,. . . . . .. . . ; _ . , 

Encerrada a discussão,. sendo, em seguida,. ,ap:.. 
provado. 

:. ! • 'f : . :· 1 :: . • 

O Sr. Presidente ~ · Em obeáiencia ào voto da Camara. 
nomeio para constituir a Commissão os Srs. : 

.... -.. 

.Henrique Bayma. 
· Pedro' Alebw-. · 
Homero Pires. 

· ·Gaspar Saldanha·.·· . 
.&ares FHho . 
'Nereu Ramos. 
Mozart Lago~ 

. ., , , r ' .. • · 

7 

'l'enho ainda sobre' a mesa ·é vou· submetter a·o •voto da 
:Casa· o segumte. 

REQUERIMENTO DE ~GENCIA 

Requeiro urgencia · para a imediata votação do requ~-
. rimento n. 12. de 1934. . 
. . Sala das Se~sões~ ·-2o .de AgostO de !934,' - Waldemar 
Motta. -:- Moraes Paiva. - Luis Sucttpira. - Walter Ja-

. mes Gúslin{r. . - . · · . ·: · · · · · . : · . . . - .. ~ . . . . 

Approvado • . 

C 
o ·si. Presidimte ..:._ E'm .·obediencià á. deÜ~eraÇão· .. da 

amat;a. submetto ao plenario o seguinte 
•. 

Votação áo requerimento n ; f2. de f934, ·do 
s,., Nogueira Penido · e · outros, péâindo ' seja no-
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- -:' ·''·-': .:i:·t7Jit;ada.::'!-~f;l ,]COm/m:f.ssão .. E:spec.~al de· sete mem-
-· . .. . : . . ;. :b.J:"<l-' pàr,a es.~u~ ~e :elaborar .o .Estatuto dos Fun-

. : ... cciona'I"ÍJ;)s.· Pu.bl.ico.s. (Discussão unic.a.) 

· '-' :-Ai>provâdó ~ 

O sr:: ·. Pr~siderit& · .;_ · Opporiunament~ nomeare! ':a :~CQm
m~ss.~o a, ,que se refe~e. o re~queri~~ntp 9':l.e a~aba, de ~s~~ ap-
provado. "''' · · · · · · .. . · : . . "". t ~:-~· .. '.c . . · . · -.~ :. . : . 

Vou submetter a votos a maleria c.onstante da ordem 
do-dia. .·,:-. 

; : ~ . ' ' , ' . . ·8 ' . :- . . ·· ' 
o Sr. Presidente ...:.. Tem' a palavra 'o Sr. Mozart Lago. 
O Sr. Mozart Lago (Pe~a. ordem) - Sr. Presidente, 

apenas por um minuto desejo tomar a attenção doa Casa, pa
ra co.ngratular-me com V . . Ex. e com a M.e.sa pela,r~solu
:C~o·' feHei.ssima, ·bontem divulgada : mr ·primeira pagina do 
~orilal ~dest_~; Cam~râ; manda~~o :reint.e·gra:~ os. f_unccio!larios 
dá· Secretaria · que~ sem mobvo· JUsto, haviam· s1do privados 
dos seus cargos • · · · · · :: · .. : . . 

V. Ex., acaba de dar ao ·Governo ·exemplo que não 
póde, passar desp_ercebido e que deve _se!' seguido, porque já 
iià um :·mez · qne 'a :constitüü;ão · cohcedeú 'n amnistia e até 
hoje a administração nenhuma providenciá toiriou, no sen
J;i,:lo. de. fac:~r- voltar ~os .~us logar~ aqu~Ues que, com di
reitos adquiridos, foram delles afastados. . . · ·· 

Minhas palavras, pois, são de congratulaeões com V. Ex. 
e com a .Mesa. e desejo fiquem consignadas 1\a Acta. dos nos-
soS trabalbos iie hoje~ . (Muito bemj ·muita bem;') · · · 

, . . . ' ' ~ . ~ . ' 

.J. :: ' 

· ' 
O Sr. PTesi: :nte - Tem a palavra o Sr. · Ferreira- de 

Souza. . 
-·:;..!r · . •.· · ·- -. . • . . -: . · ;j . . ; - • •, . . 

O Sr. Ferreira de Souza (Pela ordem) - Sr. P.l'esidente. 
pedi a palavra, simplesmente, para enviar á. Mesa um reque-
1"-i~ento em 'que peco; com a devida justi.:a. ~eja transeripto 
nos :Annaes do· Poder Legislativo o discurso em qUe o nos!!':O 
coUega, Deputado Paulo Filho, agradeceu a homenagem 'que 
lhe prestaram jornalistas e homens de l~>tras do Paiz. 

-·· -~- E' : uma tra-nsferencia feita á Assembléa,. das manifesta
{()es reeebidas pelo nosso d;istincto companheiro. 
- - < Nessas condições, penso que ·a Oamara deve acceital-a e 
-soUdarizar-se com o oollega, transcrevendo nos seus Annaes 
..Qs palavras com que S. Ex; brilhantemen:.e agradeceu a m2-
·~iféstação .. ··(Muito bem; muitQ .b~.) (i~. 

10 . 
I ' ' ' ' - ' ' 

. O Sr. Presidente.- Vai-se proceder á :votação da mate
ria constante da Ordem- do dia. 

E!eição do 3° e 40 Supplentes de Secretarias 
·e do ·primeiro grupo das Commissões permanen-

(i) V. Annexos dos Annaes da A. N. Constituinte. 
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-- · · · ·· tes· (Oonstftliicão ·'·e''·;:JU~ti_ca:·· Agriou'It)lra, ·rndus-

.. ,. ·. ·h'ia .e ·Gommereío: ''Dip~omaci'~Fé Tratados; Edu-
caÇão · é Cultüm;· Segurança; ·Naeiônár e' Obras Pu
blicas, Transporte e C9r;n~_QPi~tões) • 

. : O .Sr. ·.P.resident,e, ~,Vai-s.e ... proce~J;,.á_ :cll;\r;na~ ç: 

.. .-;:: c; ··s~: - wa1ci~~~ M:~ú~- :(i~ ' =s~~eta~~~-- - 8é;..;,i~J -,-.~.:ih 
inicia a chamada dos Sr·s. Deputados. · 

; , ,. ' : ·: r. . : :,: :: ~ _., ~' -· ,' I· , ' . d •!! : -" : : ' t • 

O Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa .. 'a · ~ 
deira da presidenci:a, que é occupada pelo Sr. 
Clementino LisbOa,' · 3° Secretario e, novamente, 
pelo Sr. Antonio .. CarlO$. PresideQire, ... :- . -:: 0 ... · , - • • I I .,,_: ' · o.' - · ~ .. l .. J.J, ... ' . _ . , ,_.. - · 

:.: :.) .. -··· · ·. _· ti,-.. ~ .. ~:·:_ t: .. ~ ~·t ·-~: ·.:_:·.~ -~;: o 
• • • . ' • ' ' ; : -. 1 • , · • • r I , 1 • • ' ' • ' ' · ' ' I ·; t . ~ ' ' ' Í~ 

'• ' • ' : o I ' ' "' ' 
1
, ,.. ' , 'f • , ' • 1 • " ~ ' 

1 
i l 1 , ·, • ' [ 1 ° - ; . , . • : • 7 '. 1 

• 
0 

" 
0

; , • • 

· .o .sr. Presidente ....,.,..Dentro .de· um.qu~to de hora;: .\ieverá 
eheg'à.r ·aa ed-ificio da ,.Camara~ ·o .sr : .. Gabr,iel. Ter.r~ Pres~dell,U 
do Uruguay.. Y.{)u, .portanto, suspen\ie:J;'~ a Sessão e con:vido. ·a 
Commissào :1omcada a esper:1r S. Ex. . . ;.; ·1 . · • , '" -)_·i: 

Está suspensa a Sessão ... , . 1,.. . • ,. • , • , 

'1 . • .. 

',. • • • : ' ~ ' ," ' o i • o ' : • ~ I ' , . , ; ' ' o I • : O ' • I _. o o : ' ' ' ; ;,.. ;..; j' • I f • ' ' ;' O I í 
. SUSPKNDE.,..SE A; .. ,SpSS.iq . ..,"S 1 ~ 5, HORAS, ·E ~S. M~,.. 

· . N~OS.; . : · ··.:: ·: · - ·-.: :· !: . • . . .. 

: · · -~EA'BRE-'SE :A S~S-ÃO • Á:B . ~ 6i . '=tOÍ\.-\S' ~ . 5 ' Ml:_ 
NUTO~- .· · . .. :: ' 'I' ... .• __ ., , , .:;; · · ., , : . 

• · . . • •• . • • • · · ·, .:..: r f. - • ~ : ·. • · .. . ~ • ·i; ~ . ; . : ~ · l : ::.r_ 

' I 

• · • · • - • . . . • _ •• . • • · .. · : . • .. = •• - . • .•• tr ( t . . . 

-.. ·o SR. ANTONIO. ·:CARLOS,·. PRES.IDENTE, . RK-\.SS,UME A.-, 
. . . PRESIDENCIA. . . . 

O Sr. Presidente - Está~ reaberta a Sessão, a qual se 
destina, em primeiro logar, â recepç!io de S. Ex. o :Sr. 
·Presidente · .Gabriel · Terra. · !:: · :: < . ·:::: -~ . 

I ' " • -· 

Convido os Srs. Deputados a occttparcm no~. seus . loga-
res. ·(Paiisa.) . · ·.... ..· .. ... •·.· .· . .-. . . - ~ ·' c.· ~ .. ,·;·: ·.·· ·:~: , • 

. · · : ·aon~ido- ~i"·c0~~iss~o ~or ~im ·nomeada· 'pn:rà i~tr~u~ 

.· .zir .no reei rito (l Sr. Presidente Gabriel Terra, a . desem~enhar 
a sua . m,~ssão. · · · · , , · · i . :. :· . ; . · 

Comparecem. os Exrnos : Srs~ · Gabri~L . T~r
ra, Presidente da .. Re_publica do Uruguay ,e Sr-.; 

. João Jos~ Ariaga, Ministro das Relações . .-E~te
riores do . mes~ . Paiz, ,aeo:inpanhados da: Com:m-is
são. nomeada, tomando .·assento· á Mesa; respecti
vamente, á ·direita e á. -es-Quer.da do-.·Sr .. Presidente 
<ia C amara. (Palmas prolongadas no recinto, tri
bunas e galerias.) , . 

: l ~ 

O Sr . Presidente - A Camara dos Dept\fad_o~ est.á 
--consciente :da honra· exce!sa!qne 'J.hé con~i'itFo grii-n1e; cidadão 
am~rican~, Presidente ~abriel Terra, . eom· ~ sua · presenea. 
hoJe, aqu1. . . .. :- .. .- .. . . . . : . 

. · Para oAiro; -de. exprlmir .os ~e~Hme.nlQS QUe• dominam :l 
Carnara dos Deputados, foram destacados os illustr~:?-.. r~g_e;
sentantes, Srs. Raul Fernandes e Sampaio Corrêa, expoentes 
das .duas corrente3 ~qué '>e distinguem·. ·.no ceio: •ae- nosso Par
lamento. 
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- ~ •:::!;,As. v·ala·vrã&::: qúe; es~s f-:nobrelVDeputados:' irão·"pronub;. 
ciar, posso dizer com sP-gui'an"Q'3.f não tradúzirão,: n~· "rilir! ~ ;. 
riedade 'que· !âffi'rfuariio.' á' nobre Nâtão: uruguaya~· e ria !ádmi
-~io · qõe· ;tei'ão · d(VSignificar ,á·: I>e·ssoa. ·dô · egregio Presi-
dente (;-abriel' Terra; assim cinno :ac; setr tllustre:··M:iiiistro.: dâs 

,.R e13Cões:: E::deri ore·s; ·:.essas· palavras, orepito; não t\'à'l1üi! .. ;r o 
·apênas··:a opiriíãil' :da: 'Caniárá dos· Deputados,: :mas a dô PaiZ: 
'in~h~o. · : ., ·: .·. :~:: · :. •· :· < :· · . , , ,., · 

•' ': ' : • ' ' • o ; ~ : ': ; , ~ Ó ' ' ' I '"_,, , ' , O I' : .. ; • ~ ' : ' 

·-:· ··:t>óu: a::'.P~íam.1to · 'sr; : 'Depü'tâdo :Raul · F~maooe5. · :. · 
. :!r~ . ; ... ·: - ::.. .. . · .. ~; . ·. : . . . : : ~. · : . ·. . . . : : : · ... 

:(f Sr. R~i· iàr~andes )Pàl~ds) .. ~ ·Sr. ·P.resid&DtA · Ga
briel Terra .. ....,. ·Nesta visita offici~ .. ao Brasil. V .. . Ex. res
.pjrou e~n .. Santos: os. ,.primeiros .. ,effluyios . da alma nar ional. 
,saturada ·de· pr<Jfunda sympathia!,pelo ·:P()VO uruguayo .e . de 
affectuo~o respe-ito .pelo. ·seu · mais alto r~presentante. Iden
t:icos. ::sentim.ent.os são. traduzidos:·:nas acclamações com. qu" 
o Povo dests.:Ca.pi.tal: .está ; acolhendo . V:. ·Ex., .q~ conhece a 
·fundo ·:o Rio~.de Janeiro ··e, sabe• que ,:esta me.tropniP .ni\n é 
apenas a ~a!lita.l ·POlitica. . do . Pa:iz:: eUa., desempenha. instin
ct.ivameote :um .papel:'. mais ·.tr.an.scendente ;Da vida brasileira. 
~a.ptando ·com antennas: 1 invisíveis .. as ondas ·do sentimento 
.rnlcionaL -e· •enfei:undo-as ·na:·sua .psyché.: cuja extl'ema·,·m('
; bilidade . nãe é inconstaricia.· de. mão quilate; :·sinão a ansia . de 
recolher e exprimir as · :reaO(jÕes . de uma: opinião publica 

-desar:.ticulada· . })ela .. . fatalidade i, S't'Ograpbica. As vozes, . aue 
:dessa poderosa .ca-ixa de resQnanoia·.:tem, subido até V. Ex,., 
~ão. assim, vozes do Brasil, que apregoam nossa fervoros~ 
amizade ao · ,Uruguay e . nosS~> agradeoimento . ã ·visita com 
que,nos honra o;;seu primeiro.:magist.rado. -· · 
:: - No seioF'desta'Oamara encontxa;.:se··Y. Ex;, de novo; · e 
-por outra fórma.;~'ém 6ontacto com: o· Brasil, representado na 
'totalidade ' de ,·suas ·tin'idàdes ' territoriáes~ ' e dos: ·matizes · ' de 
sua opinião·:politica;:·e estou· certo· d~; -que: ·:V; k . . partilha .. 
rá.·(com:a ·,matoria desta .. Casa·:o pra~er .. que;,ella: ;va!l! .~Pert
mentar : v.endo.;. :unir:-se : :.a :, mim, d.$qui ; a momentos, ... O. ., brj
lhante tlesder: da .opposioão, .cuja: ine:a:cedivet .aut#lr,idade pes
.soal,, ,empZesta~ · ;singular-.lir.elevo, .á ,affirmação .de que, .na 
.a.mizade' ·sem :r.eser.vas··ào r .Brasil pelo · Uruguay, . e na .ho~t}
,nagem :..;da . ·nossa amisteisa veneração ,tpor: .v . . Ex.~ .somos 
.unani,:nes,:os::btasilei·ros • . :.,:! .: - -, ,.,,; .,, , .,. ·:-,.·: ::· '· . . 
:. ; .~ : Respeitamo~t,: :. ·assim, .. sr. : ·PresideD;te.~ T.-e~ra,, m anteMo.-a 

,earínbosamente .. C:Omo pr:ecioso -legado ·das·:gerações. que. D!JS 
·.prec~ram,.,uma tradi.cão ,que cor.resp~nde :ás ·mais intimas 
_,inclinações .do sentimento· .·nacional · e :. é,·. ao.. mesmo. l~Qlpo. 
·:mna:.inota ~dominante· e; :· inv;AriaveL da nossa: pol:itica ,.no.,cori-
'.tinente:: <: ··1·r · .. Jc ,·. · . •.. , ·.,, , .. ,. · ~ ·: .... : ;;: : .. ·. · '· ··· .:: · .. : 
r nA geograpbl~;e- a: historia desigtlaram, na. verdade, .: au 
Uruguay um papel providencial . Seu visiuho imm~iató;::a 
Brasi4t .esteve -e:.·.:estatá: sempre; ·inLe1-essaào na:. sua :indepen
. aencia·. e7 •Pr.o5peridade; ·a : .tal ponto · que,; .-si :·. U.v~serqoa c;le 
. eleger .entre os ; !seus . ·homens~ um~ · ~no : qual d.evessemes .. ()9n
centrar symbolicamsnt.e ... !l)S : thesourOS:: . da fraternidade:, .que 

. .lll)~ ~ig~ . ~:çpigso~t?v.elment~,~ ~. -:Jl.~Yo. ~j~j>Iayyg, ,n.p~a ;,m·et~

. .~:e~. $r.-_ .P.r~&td~~te, . ~er;:!l . .r;~!lg ... ~.~~.W,.\a. ~ ,~ , . .Y~~p~o 
Flôres, . 0 1 com.~nh~ll';O d,.ar~. ,,9~ ,~~~.: ~- .4,e ,Qsopq, .. IIll:ls 
. em .Art~, 1p P.~.zp~m .. q~ ·~~ls.t~~ i lk> .l?.#Pan~o.e,s ·.:e .. a:·})(lrlp.
· .SU~~St1 , ~;:·a,Ii:uf~·~OS. r bras1~~~fl~ <?P.~r.a4as. ~~ · ;ltWepe~~pc.w: .. 

:, :~irid1=~~ii~· J~!;t~â~~fr~~~·; .... Jli.~~~~c~~rJ~~~; 
- . ~ " • ., ... , - · ~ .. • • •• · · ·~ -- ~ ,. . ... • • ··· .. ~ ·· ·· ' • : · .. # J, ,l a., 

O. D. - VOLUME II 31 
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........ ~-
..QI.J..Q;, .desdi!: ;ent.~ ~~tJSaJ~o:.,il!lh.a ;;P.*· e;JO.) anl~~I)J emendl
.mento entre- c:>":·a~ e> :lt! A~:S#JtHAA·~ . f: : . ·: .. ,;:I ,· - : ' '" ' 

_ .. ,.Ma-is :d~:;~--~8()\:llQ~·~ ~a,:~·Rr~o&, .. qü.e, .. . 'pe{ 
-~j;!!Ç .;b.wr. fé~\ZQ~. CI\Wt~ -~·- ~"-'llex:~e ~USUi:l~~· Ne~ 
.l~11g9, ·1-meM-aJlo,: a:. ~a. l}Obl'e: p,ab,lia-~!·S:;': · Presidtiíite. Tecra, 
atraveSSE>u vicissi~~~s q~ ~: s~.JP.e.sma. seJ}eralidade .. s 
undorml.(;l~,'ne$~.P~te! <:\o. ;mu~dq, de~un~~!P·,a. prev.a,I~n .. 
c1a de factores hlstQr1cos superiOres á hablhdn·ae hum.a~fi. 
Turbulencia, instabilidade, guerras civis, dictadurãs mili
tares .. ne_m SM')~re.,são .. S:~S. ~e -~n.culJ.ur.a,1 ÇpJJ1q. ay Et:tropa 
do secttlo XIX nos lancava em rosto; ás vezes, '"como ella 
agora experimenta, resultam dos terremotos economicos. 
qm• ·tog~ geram a- com~oçã'o · sooiat: · & ·ra~am aS: nàeões 
e:x!f\or!íitadas em. prolongadas convUlsões potilieas;: ~ ·po
dem resultar talirlbem•· 'como· !Oi· o caso· nos: paizes ibero:.. 
amerí('anos. da iilconsiStencia; ini~ial desta& nebulosas- de 
J!lsfJdo:s. ,je~provtdas ·de- organização eoonomica. sem o IU.~
cabouc:o rociat· (IU'e dá~ corpo. âs n"<!çôes- e 'ainda, sangrnm~o 
t:~or,·toda:;; a~ ferida.s dlls' gruen'as d& ·i'ndependooeia •. · · 

O ·Urugu'&Y' diselplinou ... se' na · trago8 dessas lutas, ·· o 
-em a:h~llll~ deeennio~ de labor, que. honra o genio de- seus 
~~•ad i~t ~ ~ nos oflfef<ece. um· model() a. muitos :respeitos• digno 
i!fl·';inntn~u; Vat'S8mos os. seus-'pu.Micistàs e as suas insti
tuít;iie~. torno quem' segue com. ·capt-icvado. interesse· ·a·s · .:!X;.. 
·p.ri~n:ci~ .i'~' um·1ailtr:aordi,na:r.io lacbot~at:orio :poliUoo,· ·ainda 
(!ut;" ..-t 1,..TII<J:.-: ·« PPofunda ·di'vérSitdaàe :$ ·meio, .. só; eom 
m'tu ta· .-· itr umspeeção. possamos.- nolt' 1 a-propriar:' ode · ·algumas 
drt" :;Ün~ : extraordinll!r•i'as : creaoões. de indole eeonorr.ica · · 011 
·socrat~~· · >·' -·í .- : ~ : · ,:.~· ·:~~. ·-: .. ~; · :"· · . ·· \ ·:: !; :' . ... · 

'~iln!' ·ponto, lmtretanto; devemos pr.o~lamal-o' o : mes:re 
de tndu~ nó~ e seguil"-u:.: sem· hesiitar', !eotnO. ao· intlm:o. dç 

· se.u e!"templo...: já .rtos· im~e- a, nova·.: C.onsHt:uJ.:çãa~ ~ na sua 
IDIW&l'tll'lesn, ;obra, ~ttta1iN&• comec,a.d.a .~m,;-losé. Pedro -Y,a
rela, Cllja, vida.· l'laP.ida·: e' brilhan~~· oo.m0: ,:um meteQro, · Sf'! 
consumiu. em creal';tdit.fundil'· e:- manter: : o~ ~n&:ino;,, 
. •"',.:1\:J mt!dida qUe o· tempo va~o.l~aendb a. sua ·lrilma:·sob!'{' 
1t : ·:! "r-rn: w·ugU!l~a, ·emerge• ds : 'im aginaçãio: Palil' : a: realidadl.' 
·o :;Onho :·êru::que·.··esee · ,gtt~nde cida-dão: enk'eviu· a··sua patrin 
:J.... ···p~»quPna por'·Eil: numero de ·sus balliám~eft.,. ·r- ·atm·•pór,.la 
-~~f~on~i•'lll 11~ •,ru;'t:etritorto. pepoiimarchaodo· al ,f.zoentei·de · los 
pueblos- QUP· ·habU&m,,nuestro..- idibma, por· su instra.ceión 
por ~~~ saber, por su laboriosídad, ·PGT··su-. lndastr-i& y·ccn
triouy~nrl o_ aeti:va · y.· poderos!imeDte .a. mvar.- nue11too- · ili i o ma 
·t:me:.olr\1~ I'Csl.\lmbreSJ biHmas y. oún· nuestra raza-. de . una 
l"tlin·a ·: (Jf)Vitable, a::que estã .~ondenad'RI:·si todos. las: grande~ 
y.;.}os peqlwno!l, continuamos. devorandonos los unos· a !a!l 
·órto~. Fumid:OS: en '·la· ignora-nela, tmpote.nWsi;para ·resistir a 
la ab~orrión lenta pero gradual y ~onstante que otr.aa razas 

· vigorlsltdaF:o por -eJ saber-· y al estudiO": van. operando en la 
·n~~=tra·~:_. · ; " ... · · ·-. ··. , ·.: : 

- : .. A· mern.orla de· José· Pedro ;.V.arela< pode descansar. tia 
··seguranea· de que. nós !.onh·os; boo;~neiros, é asaim\ que• vemo)! 
-hoje em··ma·a·· sua.· patria::.·guia::e. eonselheira• num ·sector 
'·eapitai: -da: ·:nossa itigent:e • .._ta~~eta domestica~ . · · . 
: .. · • · · M_a,rs. do q_~W: ~~~o~ .....: .P.l'esi,s:~o~ -'que, ~ ~ultw~do ·. ~~rai 

e m~enec;tnal.trlênt~ ;po~ ·obra .d!'! .. s~ms· , esta:di!!tas; e destn.,e
··rvssadó ·na. · ct~Iiunurihlio d'os: 'povmr · em ruao ' dos tncroreii 
.. de·mogfaP,hfto.··s :(('ec.Q1lomicos q'tie: detetmi~am ·a· 8'i:Ja: · voi. ilica 

;~teriór.· · ·o "Qrl1g# · ·:·estiá' fâdg_do à:· eleYM--ie" gi'adualtlieme 
·:ttcts'· ~~n~~!tios· ~,e.r~~~s~ lkti.fP8IJei, ·amio~~:~t:t ~ ~~.' :~' · ~~ii'~!!a 
'desempenhá na··Socled.ade - ~a'S' Naeõ~ de- 'pédt'•a!: de·tOfitle 
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4~ IQP~JW.Çã~:e ~-'~ui!'l,~e~ :~:gual,-98 gr~s da..~ _~ 
:11Pa.~~ -~- ,4\1&~1;\G.-:í.P~ect~gl. ,-.t:~!ll' - 4~. JeVIbP~ cón,~~ 
~ P~QP.r,ios..- tt4ll~: AA ~~~~H~ _ .. ll).te~~nal.. ~t-e-
~pa-wj!-h~, .a:' ~s~~~ fa~~~giq,·-' Já;. :OS a~8i ~~~- repr.es.enta
J.il!~s c_ S~ ~~~pr~S~JltaU\' ~IUlr·CQDÍ.el;e~~iaa. · !9 ~ eqilgress(is armados 
daqueiJas supremas VIrtudes pohtiéas; é nisto. falo COln-·~
pert~DCl!l pessoa:, ten<lto provado em Paris, em üenebu e 
.IJ4; -Eiava-na. a.equan.imidade ,~e ~ bo~s .JJ,e, Estado-como Am6-
$Bga, Manini,: Rios; e ~.o~el,, A~irre, ~ : c1e consummados di
~~fta.s, como,.Gúani1 .'V,arela, e . .'Juan Cal'los Blanco .. o emi
· ~eaile· emB.at:~q1dor que-· ora -r~pre~nta o Uruguay perante o 
GQv.erno Brasileiro.-1 . - · . . · ·. . • • • 

.. , Ao . Ut'uS~Y., Senho11~. o nosso. r~onhecimenw pela 
·~Jieellencia · de tão aJtos. . exemplos-; a. re~tfirmaçb do norJso 
, pfl~lo invaria'-C~l; o-, t,este.~unbo- de. admiração 'Pt"la tenaci-
3Qe . e: llisciP-Una-, conl qu~ ~ .L"ealizand.o. seus gloriosos 
.desti1;1o~ : en~. as. ~s-, americanas.. . .· 

A: V:. !h;,: Sr. Presidente-, OS• nossos agl'Bdeeimentos PQr 
-·sua•.honrosiseima: visita; penhOT'· de- amizade, deante do qual 
._. . NaOão . brasifoe1ra se: inclina- ·jubilosamente. (h1k1 be7ft; 
.muito bem. Palma~}~ :· · · · 

OiS~. ~ _ , Tem a .pala:vra o Sr-. Sampaio 
.GorrtSI. 

·O:•Sr; Satpaicr- CorrAa. (PaAmru)· - Sr. Pre&idente Ga
.bl"ief'Férr.a, ·Sr.. 'P.r.estdellte,l Srs. Ileputadoe. Q, nobre Depu
. tato· ·sr .• -Raut'. Fermandes, mustre . ..,~ead81"" dli mtioria da 
Camara; ·hem· ·inte~taa e· bem· tl?adoziu: o~· sentimentos de 
'tbdos : nós; · _;.. e que: siii!r,' aliás i . Oi .dw: unanimidade: dns bra
sileiros. - quando, ainda ha pouco. apr.e·seotou a: V. E:t . , 
Sr. Presidente Gabriel Terra, as expressões do nosso jubilo, 
-pela. 'honrosa:: preseU:.:a. nesta C•sa: do':emineo:t!ec primeiro ma
·~istrano da~-Rep'ilblita 0rieatal do; Umguáy.. . 

· · · Rra: pote,: :deme-e:essuia! aJ minba; pa)aYl'a neste realnto. 
'em QUe tBrel< Cll' renroouztr qora·. sem· discarrtllnr iRe-. ·1!! 
mesmos conceitos já aqui elegantemente ·. enunciados pelo 
8r~ P.aur··Fernandes, porQUe, no Brasil; jamais. dwet·~til'bm 
o~ · homens: u · ~lses: ou· oCJ partidOS.' na- eon&ta.ft<tla da· ant~
iade ·: que n:osdiga . ao povo •. vizinho e irmã~ cujos destinos 
gloriósos do:- b()'je·p~sidteo!t pOI' Y . : Bx·~ 
· · · Mas· o-· preclmoo:. ·P.restdente da· Ca.man: maa: 0Ppntadoa. 
Sr~ Antonio· Ca!'fos, embo'Pa•. etmbecedor · .ds~ harmOUía erta
·tent·e · enlte· ·nás'• 110 cúttC); é : tel!J'Il e, aoa• bomena> da natria · de 
t\rtigas. quiz evidenciar a V. Ex. a verdade·-eotrtiela na,·a.f
.fírmaH~r que, fiz.:.· da• ·unantmidade· da • nossa. slnr:"er.a<- e l:;,al 
lffhriçl'O· á• Rerpab!iica.o ·do· li.J.r.agliay~. · .Por: iaso. ·mandou-me 
-agora. á· trünma-~; · .. · · : · • ·-: ·. · · 
-- . Nas relaÇõe~ · mtemacionae!, smm crome- os• V'fdl•: p)'lr· 
-tiicular- ·dos OOI'UeiJill.'i a>;;affe.ição· nio' é bem ·que· se, ~~ompre. 
N!i"See• :ewomaae.t ·da: ·1<mnt1dad&. dos• ·Jdeaes~ da! comm1mhio 
rto: :peMamé.ftfo r•vda. f«t~aldade dtJ8í o~ectivos.; ,F : .;~ rorta'

· lecl" e- · áprafumav•NP~~- dos: annoJ<..: .quando as:: l'lrttvida•lê~ 
Tesrlizlldums ~desenvolvem:, Uw.es , e~pwrallelsA. ~· as . n ·
terpenetrm:"õl'l!':· rP~'tut!baderss. f:üe··:S&paran:i:. p&vm· 1> • ··l ~~troPm 
nações. . . . ~.::·: r- :. ; : . ' • .. ·· . 

-.. ·. 'L'~s, .-t~ .. $1® , Sel:lho.r~ •. :-- 9ereJ.JS' e-.· barononlct&. -
as::· retae~ q.~~as1 Jle~ula~. &.J,ltr:e <k~~!l (1. > Bl'asit. · 

.~ llmizad( ent.r~ os dous povos nasceu n."'~!'la· ~413. 
de.i_d~m4cos ,td~~e~,.. df> jndepe~en~la. e.. .d~dibt:rda!j•.:. ,·defea& 

-~J1e' .. J~Qli: t~~~-, ~~~$t8/. ~~--~ ·~;á. ~~i!f~n~ia ·de 
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D. Andrés Lam~s, precisament~. r;a époq. em. que a. p~
lavra inflammada de Alexandre. Duma.:;. despertava, na 
"Nottvelle Troie", a sympathja do mundp pelos. hf!roes sitia
dos em Montevidéo, facto que V. Ex., Sr. Pre5idente Ga
briel Terra, assim a,preci,ou en.tre nós, ha ~:lg:u:ns an~JOs pas
sados: 

"Estivemos para desappaJ·ecer como povo inde
pendente. . . de 15 mil homens que defendiam o o. 
muros da Nova Troya só res.tou rn~nos de metade; os 
outros tinham sido mortos na trincheira; fiparam 
dizimadag a legião italiana ás ordens de José. G.ari
bal.di, que foi vosso heroe antes de ser nosso, e a le
gião franceza,; os navios inglezes e francezes que 
bloqueavam os portos argentinos, nos abandonaram 
por instrucções. dos seus governos, obrigados a atten
der a outros interesses de continente. europeu .... e og 
abnegados romanticos da defesa de Montevidéo pre
paravam-se para morrer. . . Foi em taes cir.cumstan
cias, que um brasileiro de figura. esbelta, ele physw
nomía aberta e intelligente e de captivante, paJavr,a, 
se apresentou a D. Andrés Lamas, elO Rio de Jane:ro. 
offerecendo sua fortuna para sustentar os sitiados 
com alimentos, armas e munições, por amor á causa 
do heroísmo e da liberdade. E eese brasileiro er<a 
Irineu Evangelista de Souza, conhecido depois na 
tústoria destes paizes pelo nome inolvidavel de Mauà. 
Elle personificava, - concluiu V. Ex., - o Brasil. 
amigo do Direito e da. Justiça, naquelles dias de [tn
gustía para o. meu povo; reflecti)-1, o sentimento. de 
sua Patria". 

Foram estas as pal[!vras de V. Ex., Sr. Pl'esípeute 
Gabriel Terra, palavras. que revelam e affirmam aquella 
identidade de ídeaes a que ainda ha pouco all,udi, e cte que 
nasceu, forte. e indestructivel, a affeição existente ent.:r~ os 
dous povos ir.mãos. · 

Os. laços que os prendem; ainda mais se estreitar-a.m 
tempos após, quando lutaram juntos. l3.do a lado, nombeo a 
hom)Jro, fprçados, um e outro, a não consentir no sacrifü1-io 
dos seus proprios e justos direitos, para que. a'lsim pudessem 
mer.eoer e conservar o respeito dos demais povos, commun
gando ambos em um só Pensamento: o da conquist[! defi
nitiva do alto conceito em que hoje são, tidos, neste e. -qou-
tros, continentes. · 

· ·Consolidou-se, por fim, a affeição, e. consolidou-se de
fin:itJv.amente, no memoravel momento historico da Ame
rica, em que "o povo de Rio Branco, obedecendo expon
taneamente, - na sincera e feliz. expressão de V. Ex., -
aqs d·ictames de sua consciencia e á.s vozes dos l:'eus senti
mentos de justiça", foi buscar, nos arohjyos do ltamar.aty, 
os. textos dos tratados com O· Uruguay, para delles eliminar 
os erros q).le continham, .. e. que ;;ombreavam aquelle aff;e
cto, nascido nas hor.as amar-gas das, lutas. pela liberdade. e 
pela independencia, fortalecido. nos campo" de bata-lha, na 
defesa de direitos communs ás duas nações. 

· E' por tudo isso, Sr. Presidente da Republica do Uru
guay, que os brasileiros se ufanam da presenca de V. Ex. 
em nossa. terra. · 

Tanto se ufanam della, quanto a cqnsiderarn prorpissora 
de" maior approximação entre os dons· povos, irmãos nos 
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ideaes e irmãos nos objectivos. Se aquelles foram hontem 
os ·de liherdade e de independencia, estes são, hoje como 
honlem, os de uma politica eorrstructora de cooperação ef
ficiente, unico campo em que a nova diplomacia do mundo 
poti'e assegurar a paz entre os homens. 

Os brasileiros, sem distinccão 1e classes ou de partidos, 
- ouso repetir a V. Ex., - entregam-se todos, consciente 
e voluntariamente, á eonquista de tão alevantado ideal, e 
sentem, na honrosa vüdta de V. Ex .. a affirmaçãn de que 
o nobre povo amigo, que V. Ex. tão dignamente representa, 
continuará a collaborar com o da nossa Patria, na obra in
gente a que ambos têm dedicado 1s suas energia~ e o eeu 
proficuo labor. 

A mutua independencia não 3rrefeceu, "antes tem es
timulado e profundado a cordialidade entre as duas nações, 
que, timbrando na sua honra, entre si contrahiram, pela 
sua historia e pelos ·seus interesses, intimas sympathias", e 
sincera affeição, ambas convencidas de que "a justiça re
ciproca é o abraço mais firme das grandes amizades" . 

. E a justiça, Sr. Presidente Gabriel '!'erra, nós sempre 
a tivemos, do povo uruguayo e de V. Ex. 

A' forca que della promana, não de crescer, por certo, 
a~ duas já grandes nações da America Meridional. 

Confiemos, pois, na reciprocidade do nosso affecto e 
dos nossos communs sentimentos de justiça, porque elles 
se alicerçam nas honrosas tradições de que tanto nos or
gulhamos. 

A Camara dos Deputados de minha Patria saberá sem
pre reflectir esses sentimentos do nosso Povo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas) • 

O Sr. Presidente - Vai falar o Sr._....Presidente Gabriel 
Terra. · 

O Sr. Presidente Gabriel Terra - Srs. Membros do Par
lamento Brasileiro, recebestes-me á porta deste recinto 
com os accordes do hymno nacional, que antigamente acom
panharam os nossos soldados, encorajando-os nos campos 
de batalha, e que hoje participam das festas de amor e de 
fraternidade entre dois povos. 

A minha emoção continua neste instante, ao encontrar
me com a alta personalidade do Presidente desta Assem
bléa, figura que se distinguiu nas pugnas da liberdade bra
sileira e cujo prestigio a levou á direcção da vossa Consti
tuinte. O nome Andrada é o mais alto no vosso civismo his
torico nas jornadas libertadora~. 

Ouvi, depois, a palavra de dois grandes oradores, re
presentantes de distinctas correntes desta Camara livre e 
soherana. 

Trago-vos a saudação do Povo urugnayo, a vós, que, 
hontem, fostes os membros da sábia Constituinte da grande 
NaÇão Brasileira. 

Nosso~ povos, através dos seculos, têm sido amigos, vi
vendo em perfeita harmonia, e talvez não encontremos, em 
todas as épocas da historia, amizade 'lemelhante. 

Nossas bandeiras se confundiram, juntas se desfralda
ram defendendo nossas liberdades nos campos de Caseros e 
nos esteros uaraguayos. Depois, irmanámo-nos em nossas 
alegrias e em nossas dôres. 

Guardo. uma recordação da juventude que me apraz 
evocar. Tenho presentes o jubilo de meu povo am duas op-
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portumaades histoncas do Bra~il: o dia em que, no h1~ 
da Prata, se conheceu a redempção definitiva da· cruel. e~
cravidão e aquelle em que chegou até nós a noticia da pro
clamação de vos8a Republica. 

E' que o Povo do Prata constitue parte sensível, emi
ncr.trrnent~: ~en~tve! da alma amerieana, e nós t·!\~:·,·;,,~

cemu;o; com id>:'nllca emoção . 
.\c;;baes ele votar Yossa Constituição. Faz lre" mf:'Z"~; 

apeJléL~. p:nmulg-ámos a nossa. e ';hama rl a;.teução a ~eme
lhança ao~ disno"'itlvo;: das duas Cartas Magnas. 

Que forç;E m~·~tenúsas, c;ue não tôm explicação. t;em 
na scíencia. nem n~1 philosop:t:a, presidem ao d·~3ell\·olYl-
mcnto dns povos' . 

E' o exempl•!, aliá8, que encontro nos dias úa indc·p,·u
dencia commum 

Atun0~ da~ montanhas que se confundem corn as n•:
ven&. nctavé, ·lo~ tn·ecipicio>. rJo:o r·io~ que bl'otarn das ec\
traut;;,F da terra, distantes milhares e milt1ares de k:to
metro.". >••m que naquella épo:'a fo~se dado valerem-se· t1:Js 
ar!eaniamentos dos tetegrapt-.os. da navegação aérea, das 
ondA" herlzinnRs. as popula1;ões coloniaes hespanhotas pro
cl::nna l'n rtt ~u& mdependencia quasi no mesmo armo e no 
H10~I11t) lT!P?, 

Vó•. tn·asileiros, nos h:n·eis antecipado com o grito de 
libt>rdade daquelle alferes Jo~é Joaquim da Silva Xavit:r. 
que 8 historia da America recor·da com orgulho, e conhecidc; 
pelu nome immorta! de "Tiradentes'', o qual, victima da 
idéa ,,maneipadora, soffreu os mesmos martyrios de ChristCt. 
a que invocou no momento da morte como eompanheiro da 
redempção humana. 

Não he>nve, na elaboraçflo das nossas Constituiç.ões, nem 
imi Lação nem contado. :'\ão 5e conhecem publicações uru-· 
guayas que tenham chegado ao Brasil, nem brasileiras que 
hajam podido mspirar aos nossos constituintes. Nflo obstan
te, deparam-8e-nos, numa e outra das Cartas, declarações 
ampla~. quasi corn a mesnH• lf'tr·a e seguramente com o 
mesmo e~pll'ilo. 

A ol'g·anização economica da Nação - diz um de vossos 
artigos ronstitucionaes - será estabelecida de tal f•)J·ma 
que pl'oteja o trabal haclor e as<egure ao operario do Brasil, 
tanto rural como urbano. uma situação digna de sua con
di\âO humana; e. ao í'azel-o. os poderes publicos fixarão 
paclrõe~ que determinem as condições desse trabalho. 

Vossa Constituinte prescreveu que o Brasil não irá á 
guerra o:em, antes. chegar a todos os extremos da arbitra
gem, e não irá jamais á guerra de conqui:ota. nem por si 
nem como al!iado. 

Faz honra ao vosEo Paiz es"e limite inflexível a seus 
destinos. tratando-se de nação poderosa, dé eecursos illi
mitaclo~. 

Levastes á vossrt Constituição as clispo5içõ·~s mais 
avanç.adrls do direito internacional, convertendo-r.s em dis
posições do direito in terno. Identicos principi.Js consagra a 
Conslituir:flo .do Urnguay. 

O q11e não se conseguiu senão com di!'ficPis e laboeio
sos tratados, vóE o tendes obtido pela declaração solenne 
dos r"presentantes de vosso Povo. 

Apartá mo-nos dos moldes· das outras constituirões cla::t
sicas - as. Consli\uiQões franeeza e ríorte-americaná - que 
seguimos em 1830 e eontinuámos em 1917, a qn:ll ~ómente 
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ipnovou aquelle absurdo empírico de fazer dois Poderes 
Executivos. . . 

J<~m vosm Conslituil;ão, depois da organização republi
cana, cop1astes tambem, quasi ao pé da letra. o estatuto dos 
Estados Unidos. 

Convencemo-nos hoje -,- e convencemo-nos :>imulta
neamente, sem contactos, sem cópias. de um para outro -
de que temos de adaptar a Carla Magna ás rH•cessidades 
moderna;;. 

E assim vemos adaptadas, nos capitulas do vosso e~~
tatuto politlco, as disposições mais avançadas da legislaçãiJ 
social. 

Ahi declarastes que é necessario proteger o trabalho ao 
oroductor, a quem compete estabelecer o salaria mimmo. 
tendo em conta as condições de vida de cada região; que 
esse salario não deve variar conforme a idade, o sexo ou a 
nacionalidade; que é necessario proteger o trabalho dos 
menores, impedindo que elle se inicie antes dos 14 annos; 
que é indis.pensavel amparar o trabalho da mulh•er, estabe
l·ecendo a prohibição de se realizar nas industrias insalu
bres; cabendo tambem proteger aos que tenham idade mais 
avançada; que temos de amparar sempre a maternidade sa
grada e a creança ·em todo o seu desenvolvimento . 

.l!:s5as disposiç.ões não as encontramos na Constituição 
Franceza, porque, se a grande Revolução proclamou os Di
reitos do Homem e, theoricamente, a igualdade, a verdade é 
que não teve de enfrentar esses problemas com a aggrava
ção com que se revelam neste seculo, e muito menos a eco
nomia dirigida, cUja necessidade surgiu da grande guerra; 
menos ainda, teve de enfrentar a distribuição igualitaria, 
tanto quanto possível, das riquezas, questão angustiosa do 
momento historico. 

Defrontamos disposições interessantissimas e originae~. 
que tambem estão. de fórma analoga, na Constituição Uru
guay&.. 

Os habitantes do Brasil, que tenham dez. hectares de 
terra e a trabalhem. não sendo a mesma de domínio extra~ 
nho. têm o direito ·de converter-se em seus proprietarios. 
E' um dispositivo que se approxima das grandes aspirações 
do5 reformistas sociaes. 

O casamento - declarastes - é gratuito; estabele
cestes o certificado de saude para os conjuges·; protegestea 
as famillas numerosas, com clausulas identicas ás da nossa 
Constituição. E quando abordastes o problema da cultura. 
tendo em conttt, sem duvida, que os povos ignorantes não 
podem praticar a democracia, porque são a tyrannia do nu
mero, porque são os sycophantas da demagogia, os escravos 
do despotismo, determinastes que os Municípios, os Estados, 
o Districto Federal, a União Nacional, devem contribuir 
com uma percentagem elevada de suas rendas para a instru
cr;.ão dos concidadãos e dos demais habitantes do Paiz. 
(Muito bem). 

A vossa Constituição. ainda desconhecida em meu paiz, 
por uma attenção de vossa embaixada eu a conheci dez dia:>. 
antes de sahir do Uruguay e, imme9iatamente, ella exe1·ceu 
influencia precios&. e benefica fóra das vossas fronteiras, 
porque eu, que me orgulhava por haver inaugurado minha 
vida publica em meu paiz com um decreto creando 200 
escolas, apercebi-me de que não havíamos chegado aos 10 
por cento dos recursos e apresentei á Assembléa, ha 
quatro dias, um projecto de lei, cre~;tndo 100 .escolas mais, 
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além de 300 "ayudantias", invocando como fundamento a 
nova Constituição Brasileira. (Palmas prolongadas). 

O espírito de associação tem sido sempre poderoso no 
Brasil e por isso estabelecestes que, para integração de 
vosso corpo legislativo, concorreriam com 20 o/o ás corpo
rações de profissões liberaes e productoras do paiz. 

Tratastes de resolver, não com autoritarismo - como 
abordam o problema outras nações, mas com o povo 
mesmo e com o prestigio de seus productores, o grande 
problema, impedindo que os poderes legislativos se conver
tessem, num dado momento, em ambientes de apaixonado~ 
debates politicos, de círculos, que não levam em conta, 
mm Las vezes, os ideaes transcendentaes que interessam ao 
desenvolvimento do paiz. 

O reg·ime federal era o •que se 1mpur1ha para o vosso 
immenso territnrio, com oito milhões de kilometros qoa
draclos, e populações separadas por milhares e milhares dt 
kilometros. Outros povos attingiram á autonorma, que :51-
gnifica liberdade e progresso, depois de lutas sangrenta~, 
como os Estados Unidos e as províncias argentmas. Vós, 
porém, alcançastes o objectivo por imposiç.ão da natureza e 
pela intel!Jgencia E.' superioridade dos vossos homens diri· 
gentes. 

AutonGmia, federa(lão, depois de haver passado pelo 
systema unit.ario de D. Pedro II, foi a declaração da vossa 
primeira Constituinte Republicana, que acabaes de confir
mar. Autonomia, regime federativo, porém unidade no pa~ 
triotismo, porque, em todos os ambitos do Brasil, pau·a, 
ac1ma das divisões locaes, o espírito da nacionalidade. 
(Palmas p?·olongadas). 

Poderia falar-vos de outras analogias entre a vossa 
Constituição e a nossa, que obedecem ao complexo que é 
o governo dos povos com grande desenvolvimento dos fin~ 
secundarias do Estado, que obedecem á necessídade de cor;
trolar os dinheiros publicos, com honestidade e com res
peit-o aos administrados. Poderia falar-vos, senhores, dü 

Tribunal de Contas, que foi creado em vossa Constituição 
tamhem de modo original e que se encontra em nossa Con
stituição. Poderia falar-vos, além do Tribunal de Contas. 
dos Conselhos Technicos de administração, cada vez rnai~ 
diffícil e necessaria para que subsista o governo dos povos. 
E' a preoccupação dos homens publicas da velha Europa, e 
que acabam de resolver os dois paizes ~ Brasil e Uruguay. 

Nós outros, não os chamamos "C' . .<mselhos Technicos" 
mas, sim, "Conselhos Directivos da Economia Nacional". 
No fundo, porém, são uma unica e mesma coosa. 

Poder·ia conLinuar, falando-vos da organização política 
da organização eleitoraL que garante a verdade do voto po
pular. fundamento da democracia. 

Não quero, entretanto, abusar de vossa attenção. (NlitJ 
apoiados ge1·aes). Desejo dizer sómente que para mim foi a 
de ho,ie uma das maiores emoções de minha vida, talvez a 
maior, por ter entrado nesta Camara e trazendo aos brasi
leiros os affectos invariaveis do meu Povo. (ApplaustJ! 
prolongados.) 

O Sr. Presidente - Vai falar o Sr. Ministro das Rela
ções Exteriores do Uruguay. 

O Sr. Juan José de Arteaga --Sr. Presidente da Carnal'~! 
dos Deputados. Srs. Deputados. Recebo vo9sos applausos,. 
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=m= 
~ =~~~.j!q~ª~ação; .,~e:-:!mer,~~9§.c .:qP.e ~ p.~~ : .. ,n:o~ú9., : ,(N,ií.f! 
apoiado• geraes), senão cçmo homenasft~a': :, ap· :·~.e~ ': .:Pa~ 
t'-~~ ~ g,~aJ, ~~ · v9~~~~ ,~ct~a,«;to.~J.:>e~:"e;mo~.~e~~. ~~sta, ~olén
~;?o~~~,-~~ll.S. : P~~SatJ:le.q..~~~.;, :!: · P.i':~!-1~- ; .. : .s~~t~IP.,e~W!!~! . · d~ ., ·;~~· 
··· · ~La._. : 't~'~ , ; :,.. ;·r-:-·::·...,. ( lí' ,~.,~ • . ···"' : •• ,~ ~ ; H' •. "-, ';...··r· · ~:.-. ·"! · i .·; , 
~;" ... ;E'.~ ~onwan_b~núo .~)Sr.; ;f>r'~~~d~u~~ ·· q~'l'~~t ,'J.',érr·a:.;:ti~ 
~y,a rep~~~entaçao,. qu~~; t~Wio ,.a, . ,h9~a ):le r~.~al; no. , rec1~:> 
âo ·Parlamento Brasiterro, c~eio ~d~ ,g:r.a,~tles·. ·eeh,o,s;. · po:r~\1~ 
n~JJ~ .. r~~o~r.a:rp as . r~~~s 1 .1?-~Is .. e,l'oc:t~~ntes. da oratori.<l''.pôti:;;. 
ttca"nac10na1~ · modelo·-·de · cultura 'dentro de ·suas ·naturaes 
pã1iõés:. ':Oàsta~ mesmá' tribuna~ . qtie ,;.€ ·a eminencia esclare-'
'eida ·(io':'sólo ri.aerdriâf, e ·J>atà a quan!e :·cónvergem o· inte
res~ 'e:'a:·~àtíe~ca(r 'ao :~i)aiz, :· e do 'oOiiti:i:ierite ·americand; :ra:.. 
laram: .ótitt<'óra,'dítatidci 'Hcões ·de· pátribtismo e preéonizando ás : mais adeiüi'tâdas·; reformas s'ociaes e políticas, as . ·figurafef 
pr~élá\"á~ · :de- ·J:ós~ ·. ~ónin:eio',! · (i e :'Antonio · Càrlos, •de Dio~ 
Fei;jór ae PaulinO' 'de<Solria:,.. tfe' Araujo·· Lima. ·de· Octaviano~ 
~e -·Ruy· Barbosa;: de': ;Qamtino . · Bocayuva; ··.de · Nabuco. de 
Araujo; de Gaspar · Silveira .Martins e: tantos . . outros · varões 
mustres, :qué::integram umn··lista:: interminavel de nomes- ~ 
facil recordação.:: •: ,;: · · . . · ,:.-, .:::: ·· :':., .. . : , :·:-; . ·:. 
- -·:·. E desta tribima · tenho· a 'homosa e :sincera: ·satisfacãÓ ile 
vir, em nOme' · de:' 'meif. Governo·. e. de 'meus concidadãos. "rà
tificar os sentiil)entos de boa . amizade que vinculam, ha 
tãnt:o ·-tem:t)o"r p{rr · fórma estreita:,'(': o· Brasil· ' oom .a:-minha. 
f'atria, ·a ~Re{mblica Oriental_ do -Uruguay .: - · . · · " ·. 
-- ' · . Cada ' 'dia ,·adquire crescente' intensidade ·~ a· ~ihutüa: · coill
ó'rehensão de ambas ás : soefedadea, ·tüiíd'as ·mais: qrie sepá.l. 
radas por uma fronteira que em nada enfraquece os'· lãcos 
de união natural, affectiva e economica dos povos irmãos. 
8:êSpeítand'o' 'ôs "rriai'~ós . dà's'. respectivas sobéranias, cruzam
se e se entrelaeâ'm '·t)s sentimentos 1-eMprocos, sem que a dif
ferenca do idioma constitua obstaculo sério á formosa 
commistão de almas, que e~tá · latente ali, onde vossa 
lingua se torna mais doce e ··ganha seu sabor cada vez q-ue 
adquire . . alguma.. mqdali~ade interessante_ do . . vosso , idioma 
~~~~ :-Hõo Já;'·~~rp; .ipa~~~s;:;:;~- ·, .. ~ · · · :., .... ·' · , .:·: · · .. ~ · ·,-'~ .::· . :;::, 

Motivos fundamentaes de. ,sympathia e ·de intercambto 
nos appro:x:imam, além das fundas razões que derivam da 
compenet.ração::·r&eial !-:-.·:não :bay~ndotQ:UaSi : em meur; paiz 
família alguma e (nesse numero .se 'contl\ ·oóm: muita bQ~a 
a minha propria) que não registre · affinidades com a so
eie.dade: -:vizinha,. na.seidas do ·dntimo. CO.I).hecimelllP,2 através 
muitas decadas, e tambenr do romance. ~entime~taL.. :; . · · 

Nossas patrias jamais tiveram dissensões profundas ntl!.
-dias :'ioe~ühlicands;,~'ê ··se •fão·. laPg8 e·: leâl 'concórdia -i:jue· não 
.f6ia.- ··.sú:ffici'enttimen.t~'· -express-iva;·· como·. 'o· :é: Ricr ·Branco;:·· 'o 
·maior diplomata rde· ··sêU'' tempo~ , .. e· do' continentê;· :enlmjnon-a 
:Para ·semm-e~:com:;aquetle·, Tratado · de,_·f909;; que:·· aggregou 
1ilaior:q·eriomê: :: .á!.:sua~ fama . e, indiscutivelmente.- cinge·.: de 
glorias' :a Chanceltaria -Brasileira; . -{Muito:. !>em; muito • bem.) 
-~ .: ·.;: Ulncàhdo~ t:o ,..olh'á-'r ''sobre·-· a fr'onteira:rcóinmum.-:-' tlevô· re;. 
cordar, nesta oppoi'!âhida·'d~,L qaê·:s'ôb à·''égide :(leste · .Paiz,::e 
respondendo á nobre inspiráçãq de_ seu eminente ex-çban
êelleri•"'ê;Hiú~tr'e~st:âdistá= · 'dou1or: Aframo.!~e<-M'.éllo-:.l'ranco, 
se resolvet>am de ·fórma amigavel e justa1::;a:s -1:1ivergeneias 
suscitadas entre dois povos irmãos, por questões territo
riaes, e que ameàçitl'ânPcõiiverl'er-·em~:scenario de tragedia 
as regiõ~s cr~ada,s _por Bolivar, com seu grande SÇ!DhJ de 
~Rfe~aae; 'de·~ jbsti~,r·de: solidal'redade. :''éntre'' as' n-a:çaes~·~este 
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é(,niineatê· ··que oi>tu:tai&<lanu:il': -sêm'.• íodiós· r:aul}eStraes :·:"still q~ 
dej)êndeli'éla ·po_litiea~ -~ : ·· ·=~ .. , ,,. .... (, ~- ;', ·. . . <. •• ' ' ' :·:: · .. : .\ .·. ,: • • ,, ·.;:·· 

-.: : · "T.ai' · ~'Y.~~c.ã1i,;.' Jies~ sor~ilé' ·::i'íií;J,p'éjtto,_ · tta_z;..1ft~~ ~. ' ilr~-:
moria algo 'ttn·e··a·'tódos 'n'o~ âtormenta ·eoni persí~eti~~ . ·.·~ 
dolor.~~~- :.ol?~~i.~ç~o. ... 1;\ef~~:o,-me.;:.. ~o pel,l.osp -~~!lf.Ii~o ··do 
Cba~();." aetual;®l'a.~ur.a·. : 4a Am~~~. : ;:cnn111c.tp , ~ CJl,l:~. _Jo!fo~ 
t.eJl1os pro·curMb . . resolver 'cÇJm _:tormu.ln:,s ,de ·rnedtac&tl,: · ..des.; 
ira~áãapiente inf~~t;iter.~ .. ·. · ~ .... :'' ~ ':' · · ' ·: .. ' · · ·, .. :· 
·, .'Cabe ,perguntar~ , -ante tão: prolongado e heJ:ÔlCO . .sàcri.,; 

!icip.de v.idas búmarias, 'se nãó .. ,cpe~~ ·Q.'momimtn' d,e,-,p~ó.
duz.jr~se -~ entendim~to _dit~, .. 'fr.an,~oj~ qe,apr~ye~~ao 
entre ,ambos os . coJ;ttend~ell. que ,nos .. cabra. . ~ax;ninf:\o ,.pa~a 
mna. .meàlação: a.forturia.da . entendiinentQ .. sem o .• qúal a- ;Paz 
do· !uturo nã!) .deixárá de. :~1! Si;~~() ·mera . ~i~.i ~. simples 
~a.tz:e~acto .o ~ dey&rll. ,ser. ' "Q,m '~lo :~esto :de. reconcilia ... 
ç.ão ,&ll,t.re -os .dois ir:mãqs d!i- ~~~·AM~ito ~~m. PtJl.nwu.). 

Agradeço,- senhores, para ,tern:cilnar,. ,. os · elevados -:-eon
eeito~r.- {)Oln :que--oo . ;bonreu: ia;. minha· !P.atria. , -.n~ta.o. so1enne 
Sessão, "e formulo votos, ique- sobem a m~us ; labios sem- :es.,. 
forço, porque são mui sinceros, pela felicidade,· ·~· "Il<eio pro
gresa(l triumpb.aJ, -nas lides--do trabaJ.ho, 9~~ Po;vo gene
l'Ç)SO, ,_pod-e1':06o· e :amigo. (Ap,plawo1 pr.Ql;QngadiJs.}. 

. . . ;. ·, . ; '\ - . - -
. . o .. Sr. !'r&aid!lli~ .. :......_ C.)nvi4o a.. <'.ommi~~o. D:o.meada · paro 

receber o Sr. Presid®te· . .Gab~iel 'J:\e,rra. :e ;a~o~hl;l:r f!,. ~~., 
.ter~i!Ul® como. se ~cb,a. ll. ses:;ão ... que a Catnara: dos .. :Q~pu
tados dó Br.asíl.ce!.e.brou e.m hómenagt-rn ao ..npta....,·el é~lâdista. 
{P.{.I.ttsl)..) .. . , . " . . :. ·" :. , , . . . . . . .· .. ; : , . ; , . , · . . : 

- ' '. ' . .A~o,IDg&,n~~ .dá' c~ri)j1~~o· ;nôme~da,. reti~~ 
. ~o Sr •. P~~~J4~n;..e -~\"iel·Terra. . .. . . ,. ·· 

- ; ,•' 

·. 1'12 . :; : 
. ' ;.-. ~ :• .. 

I ~ · ' I ~ • 

: ; ~-- . ~- ! .. . . 
·-! .. . : 'I "' : ) .:. : 

·. 'Q Sr. ··ltresidente - Vai-se pr®eder ~ ~.,~He~vã·o da.S com,. 
mzssoes Permanentes. Peço aos Srs~ Devutadéi~ o· ·~h:::.~aufo 
de .'se:eonservarem 'no ·r.ectnto. · · .. , . , '• , : 

' I' •' ! ' : : •• ~. t , , ; ·, ! ';: • ,: ; ,,-~ ; , '" I ,' J ·~ · ~ , ' ::., ~ 

: · -: Q "Sr ' Adolimo BergamiB'l _;; :sr ;-- P!lesident~ :~reço ·:a os;.. 
;laVl'&, pijla·~r.dem • • ,. ,,, .. · ··· · ·: · ... ·, · . .. .·· .. ~· · ' · ··.:·· -

0 0 : -! ' • T o J' 0 0 ' 0 0 0 

0 
0 

0 
0 ~ _ J 

- o.: Sr. Presid~nt& - Ta'ID · a · palavra, :Pela ·ordem, ·o 
Sr. Deputado· Adolpho "Bergami:ni. . · • · . · . . • . · . • · 

. o .ar. Adolpo :BergamiJrl :(Pela .órd.e.,;..). ·~ Sr . . llr~i
·dente, ·solici-tet a 'palavra ·pela :ardem .. para solicitar = -~. Y .di~. 
a· .apresentação ·do :requerimento ·que: tive :a :bonr.a ·de deixa:' 
.60bl'e;· a· mesa.; e·:subsetipib . pm-. outros ~nobres· 1)0l\e-ga.s, ·:de 
'Ul'gencia Jml'a · :im:o:iediata ·:discussão: : e:. !VOtàCão do ·projaeto 
que · ·estende aos·· 'tstnlia'ntes :' :d'e :eslabeleeimentm; otem~ 
.de. ensino,,~ou.; .!*aliud~>s: ~)elo . ~er.no,. o direite. ~ · alis:.. 
.ta~m~se ele.iter.es ;e:e ofrfieú).. ·-{~o .bem.L-.. . . . .-... ~ ,., 
::\.,j).1k-- ~esid,nt& : l't"" 'J'enbo . 's~b~~- ~ -~~8a e ·vou stili~e~r 
!8- !i~S- G! ;seguinte... . ... ·· , · , . .. , · · · 

- -'.. : , .. + • '-· · , ._ , 
~ . . . ' · ; : : ~ I I :-

· ·--' · ·. ' ··.; ~U"ImlMENT€l: Jli:··:UROE~: : c· . . . 
. .. : ~ .. t · ~ .. ..... ~ :: ·- ~ ···· ~: .. : .· .. 1:·: -.- ,' , ! -. .. ' :.:; -· =: ·:: · , l~·. :. - · . ~ .-, :"'_ ~ · :·: .-~ ~ ~ ~ 

· . '·· '~emos· ,·urg,encia , :p~a · . fmmedia.t& c. d«~tlSsão.: ~·. -~ 
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. ~ê5<J •:,&>) :'fkoJ'êtfflf1(itiijl SSteÚÕé' .'aÔS "lestnlfâü~;;êTal j.~•~af.o 
eleitoral e:r: oflicio. r: l.!.c.::;.> : .,, 

,' ~· &la·tdfia·Se.sslj~ t2Q:-c:i~ J\gos~~.~~~-.:"""::!A~lJ!~()r/1er
gamtni •. - Acv.rcio Tf(IT~.; .~ :A.(tolph.o, ;K~~~. :7'CJ.A.-~la"4P. 
Verauetr.o Cesar . - Henrique Baym.a. - A. c. Pacheco e 
.SUVa.~-~··M.ora~ , d.ndT.(J(M. ·~ .M.e.ltC' F'*'~. - Aàalberto 
Corréa. - Tkiers Perissé. - S~pait,..C:orréa. _ .. 

. ; . ' . ~ . 
-·: =·" l : ~ '. . : ~· 1 . -'! . . t . : . . • ' . . . • , '1 !. 

, , · :;'8JlSr •. .Pl':es~te.:-· :Em obedienc.ia ··llO. ;v,{ltn _,4" CalJl~ 
wli··<Submetder .a :tmmediata i~· discussão .o •Pl10jeéto .. n~. ,~ 
dénl934r,.· ' h ·.; - ::: . .. ,· ' · -_ ·' · . · · · 

' :..; .. .-·, ,·. ~ 

.·f ,. 

1e discussão do project.O n. 3, de Hl1 L esten
.:tdlmda .a~ .-alnmno-s:~t$ ..est~~ünent~ ~ en

sino, officiaes ou fiscalizados pelo Govel"Jl.., a 
qualificação eleitoral e:r: o(ficio .(em ~irtude de 
urgencia_} • . · · · · .. · 

· . ':; · ,.-~n~erra.da , .;1. disc.ussã-q~ 
app'rovadó (j .seguinte ,, 

sEindo, em' ·se'gllida, 
' ' . ' • r .. ~ , . . :, .. . :; . 

PROJ'RCTO 

N. · 3· -~· ·1f.93i 

E~ten#e -acu .~"'~ dos, .estetbelecimento&.· de. em.iJW. off&
,~~~· -~ -1is~lffo8 . .pelo Go:ve~, a Quâ!i{ic(li',.J.o . tJW,. 

' ... pr:al ; ·~-O/f~; · ~: . : .·.. . : . : . -- . . . 
· ~ . · · · · • . · • • ·. · ·.r t •. . ... ; • ' • : , , • " , • • • ~ • , • • 

Artigo uniéo .. ·o -ai~go ~7 ,Q.o :codigo .. EJ.e.itOl'Jal ,pruDp~,. 
~nQ.e, na letl"a, k,_, .na qus,Iificaçào e:z:-officio, além ·aos. pr~ 
!e!Üo:tea -:; ae· ~~tabeleo-lmentos d~ ensino, 'o'ffic§-aes .-ou .fisoa
liiádos ' 'ileló' ~errib, ·os ·alumnos dos' mesmo5 estabeleiOJ
mentos, que reunam as condições legaes, · rev~i5 u di"S-
~G.e.s ·~. ,~~:riG.• _ .. ·· .. · 
- . ~ '. ~ l . : (' ',. . · ~· ~ . . ' ' . . ·. ~ .. . . ~ ' ~ . -: ! ~ . : . : . • ' : 

:, ;,; ·,Sala. d~ :Sessões da Camara . .nos .. D®uf4d,os._ .Rio .d~ Ja,. 
neiro, em i O de AgO-sto de 1.934. ~ A.d.olpho Bergamim.: ~ 
SCl.mRq.io . .Corrda,. . - Mo%art . Lago. - Th.ier1 Periss~ . -
'H~g~ Dt>i:U1J'orfh.· - AC"Urc-W· Tm'e1~ ·,_..·C~. ·<te jlorae' 
.í\'nllidde. :_~_~âbio Si:Jdroi!. · . ·. · . . 
-:-; :r. ~ l i i : ~-. ·~ . - ~~ ::.. · ' ' í .' . , : 1 ._. ,·.· -

o sr. 'Pr'esi4'8~ ·.: .. :>o lorojeéto ·passa 'ã' 2- disem'-'ãn ·~ 
:fisura'I."á:na. .Q~dem do dia da pro:rima .sessão,. ;eiil:'virt.ude de 
mgencia~ · - · ' 
• ~ '. 1 r~ : : · ; ; ' : • ' 

I3 
· .. ~ . -~ ; ·, 

~ .·, .~; vaj..:.s; .p~·oçea~r á yoJ,s,cãq )ra ~ !Jlâtefii. ~c.O:n~taniê' ã'~ Qr
dem · ãó .. dia. _ ~: .. ,; .·> . . . ---" _, 

, : . " . -.E/.eição da 30 e .40 .SuppLente$ 11e .secretario~ _. . ... -_ -:. , .e ..d'o ~-.p~ro· gr.upp d4s . .' .CP~f!Ws'&!~ :~er'nwrz~n
: _. ;: , ~;t~ -~~~~uição.: .e. J?Lf:lf:l;fi.:i::A.o~~c~t.1u3~ .l~r{i]#a 

e Commer-clo; Dlplomacta e Trataào.J; Edu.caçao e 
' ' -·: :-. et.zti,;i-iiJ 8evu~a~ça · ·N.aeftinl'lt_,; · -~ '(Jb:-tis·: JPubtic~, 

. .. . - • • 2 -·:Tiizfir!spt:w't;es e · Vommtt*iadç'6'etl1 .'·' 1<:.c:· : - J:,:. ·.· :,<_;_; 
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o.!~~o ·Sr .. ; : :Pr.~siA4~~~E1i~·.f9DJtl!h~9'. ~~~~'-'~!l~cP.W: 
eeder á chamada. . <ú':li\\1,) ~~ !·~1uJi ·3 i'.• 

_.., o;.,~~9r.:· ·mem.ft~~ t.I.t&bGá.~~~- sec11etari.b~':si'riiftd8 !d~ t•) 
fji-i;~eae1 ã ·ebamà(JàJdóài'·SrE· ; IDeput~,Q~·s \'.;:,'\~.n t:. ···- .! i \t!'•' ';~ 
~· ;-:_ "'. ' ·.~ ~ : ~,-."-, .• . 1'·. - .!.' : ".~\· ·~.:,, ('·.··'\ ' ~ ·,~~ l.:S. - , -<:L~ ·:; J "()'1. \' ... ·V\~ .... ··~ ~ 

... ;-~-,; I'.'.,,.,,J. - - Feita .. ·"a, ·chamada . v'erf.lioàu...Se·•-terem-ser,·.dü'-
sen~· r ~Qs :Srait~ : .. :.:.=. ~ . \~.:~ . .,.·~ ~'1. ~ · ·.-:,~~;'. fi. - • ;J"..: L~~·.) 

Moura Carvalho, Adolpho Soaresr 5eh~.ah Motta, Lean
dro Maciel, Waldemar Motta. Prado Kelly, Chrístovão Bar
eênos;-:t,étíi.gMtber' · ·Fillío;··M~llõ ~raneo,: 'JuSé'.~Briz.. '1El\4'nato 
.BarbósM1 i Adalberto •,;Corrêa:/ , A'cY'r:; :Médeil!os, :Gil~!:Gabeil!a.' 
'Vasco Toledo, Antonio Rodrigues, Waldmar Reikdal; CCJoiO 
Vitaca, Alberto Surek. (19.) . 
... :.:·~~ -· , · : ·· ~·: ~-L > ... . :: :, , .. ,·:- :;:·.·:! ::: o~ [1 ~ . .-. :.. u~.-:.;t·) ... : ; 

<, -~ O Sr. Préside:irie 1-...:- Re5ponderàm ;á!: ehlumida. U6 Srs. 

~,eP~:~~~a ~:[i~~~~~;:~.:;:.::'~.:~, .·,:;:::.'(~ !;; ·- ~~;~--~;:~~,>-~ ·:~~:;~ 
, ; .~ i - ~o.~~p.po , .a. 1Qrderp: _do. d.ia qe votá~·te~·;_;~~~;;_' levantar a 
res~ão; deslgitlliido "para á ·de . amanbã; a· .·s~gumte · =·· ·· :-.":• .... V •t ·a.u .. · .:· ~ ~ • 

-.:_i !'Í EJ~iÇã'o' .. <J:o~ ' s• ~·~ ·-:&~~ ·$Up:P'l-ent~~'· d:e Seêretàrios'-'e , dó' ·p1-ii 
·m·éfro'' :grupb :.·(ias ::Com missões '·· pe'rri.lau~nte$·."· {CO~r hn~o e 
Justiça ; Agricultura, Industria e Comníereio;-Dípl~àeia e 
Tratados· Educação e Cultura,.; Segurança Nacional ; e Obras 
'Ptíl)jffas, ~~n5Podes1·-é:··Cãmm'fuiicaÇõesz: . · 0':':r; ;: ,,;:.;·.;:'-. 

=~~~~:! ~~J~cã~ ~~~:;~~~~·~~1ffi~nt~~-n:.:, i~ .. :~;~~~gª!:;~_õ~~ra~~1!li!~ 
l'.~tinJJ~; Ped:ln4<r.: •n_f:qr~CQ~S.· : -~0º!1e . ,JieqJl.J§tço~~?(,miJ,~~? 
.(ttt.~~sg~;,~ça) • . '': ' · t'.~'< c".'" ~·,, ;: :.':; ~ .s : ~ .r..;u~'I 5:1p .<:·.::~c: ;, [!! 

Votacão do requerimento n. 11. d@r'1934;0do:!Sr. ?Aeúr.-éiõ 
'l'orres, .P.edindo info.rmacões sobre atraso a desconto no~ 
vencj~~~to.s ·,dos; :.r~só~etóre~~:f~~aés·. dêZ"·_Eii?itfoi '-'~(cttJ~~ão 
'117Zicá} f•~ ' -· ' \· :· · l!. ,~ ~ ~ ~ \ ' ' .., i. -- ·vr " ,·\ n .' , ' ... ""' J ··.;: .')!' f.-. c . . ~··· · .... 

-i~g~~i~t~8~~~~~~~i~~~~~~i~~:~~!~: .. }~~i~~~~~fli 
para pagamentos de requisicões i:iiffifãres"'~teitas àÔ ··-· com.:. 
merciu , e,~i~u_str.í~~ 4~s,ta . Ca.Ilit.~ (àf,çc~~ i~~a ~ -r2 0 
:..;; · · 'Votácão .... ~o'-' ~equeriinento: n.~ t <t; , de1 t 93,lJ;. -~o:; sr.::·:Tbiei's 
Perissé e outro, pedindo inf;;rmações sobre a exi~ncfa·~ ·de 
decreto cassando a officiali:tação da Guarda Nocturna ou 
transferindo seu patrimonioc-á Prefeitu1•a do vi~trieto Fe-
deral (discussão unica}. "'"'· . 

.. . 1 ~ol.~I:.~Çl ... ~o . r~uerj.~e~to .n.~. ~ • . d~ .W~~~ __ do, ~r . . . Mozart 
-r.ago; · 'soheltando · ínformaçõ'es . sob ré l:iispettsa ! ··a e-· ~t:r~balha
dores do nucleo de S. Bento (tU.scussão unica) .· :;1·-· ' " ' m-::r. 
··< :~l' \fôtâéãt1·:(1Ó·· ~é' '' 'éfii:Dérlto n·:: i:e:. ·êfe~~f99~ do Sr. Paulo 
:ttt6p '':',Wê<F*~~:}#.t~~ai~.s. (sopre .. a·~ :.pa·sa~ento ~ proresso
!~f-f~~1t~-~t:~~~~~:~~::,c~tt~~~:?f,~~~m -~t".~1~fs~~f>~ unica) · 
,·,~,-:- i \ Y,ot.aoão~~d.<J ~.aQ.ue~imanto~.,: -.~7; •.. ~ ~~~~~ ~41~ Sr. Mozl\rl 
Lago, solicitando . in,tor.rpa,~~s. ,sobre .. o, D;\O.J;l.~~l_(las sommas 
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lfl(gà's -: á·· ~unééiõnrrrio's ij,~·•Fazeridá ~ proveriilmter de ·multa~ 
fis~a4?s~'(di,•cti1's4<i; ~ni~ii) :" ,·,. ·•·: ·: · : : .. · ·· '· ·'c o~~ .cu; : : -."· · ·. • · ·: 

-;: :: :vat'~~l.:chio)~éiüe.fim·e:nto.·~: ·· is; .. cl~ ' i934.'~·:da ·;sr: ~AiJ>i·aa 
·~~~·4;· ',i>.ed.~~d'P; ; fi}~o~.D;l~cp~sl. sob.re .·a : n~itilPn.4c~~~· .. ~R . ,~~~ 
!a tj)q(f ;~P,:re~~nta~R.,.~o . ~~ ·~ liJt~rventor no. ~\~tio_:, de; ,_~$M 
:P.~~lo, ·. r~~a.~i}•9 ~: . I?X:P~~g~n~a,..(lo. ~a~~ prn.~jl~~t;·() .~no,~"~~~~to~ 
P!'l~~o~)#.ll"'Ç,U~.fffP ~P,tc;~~.~ :::: · · ·; ·: · . . •· ) -•. ·~ .r . ,:,> ·•h d" :·: 
•-:, ,.votaeão do·:reQuerimento:n. :•19;•ce ·1934; do Sr.; Adotpho 
:Berg!:lmin4•· .. solícitandó•r.infot.maçõe!! l=•sobr.e· · read-mts~ão ;,de 
·funccionartos· ·•âa' Ministeriot da · Viação, ·:attingidos· peto• •df'! ... 
creto •de ·a.mnisl'i:a·•· (discus.sáo;unica) ;.:r· •· .. ·.·.:· · · .... . 
·: '<:Yó'tacãô'. di{ reqü'éririiênto·' n>·20; "âe f934; do ·S!·: Thiérs 
·~·~ss~. ~d~tldó : 'ir:~or'ma~~~.~. ,'~~ : M!J;t~tro ·da· Yiat:iio. ~obre. o 
cnmprtmento ' d3.do aci d1spOstô ' .no "IL ·IX, do a.rt;. · .· 17, da 
'Ci)tJs~i~ti!ç~~ ~~d~i~~sã.~:· u~ié.~l . .. :' ,'' .. .',', ... · .. ::: · ·· ·,: ·. · .· · .-. ; 
···:· . .. ~ptàQã(Ldo ; re<iuér~m'éut.P' ~n ... .2{; ;de:. t:934,;·-do. Sr. :Àvurei~ 
Torres e ·O:U.tliO,· pejjindo. ,info~macões , sobre cproviden~iail to:
maaas. pelO'. M.inist..erio .. da .. Just;ça;\,attinentes.: :a .. factos ·.oc.:
eorr-idos DO'!Rio : Grande.;. do -.:'Norte·· e :divulgados· ~la im~ 
prensa.·(di.Bcu.ssã.o:,unica).. -: . ,,., . . · ·- ~, ... . .. , ···: ~-, 
, •• 1 , ... 1 , • . ~ ; . • • , • , I • : • • o • ' # : ) ; • ' ' ' • ' • ." ' . • ) • • ; : , : ~ ~ • ' ' ; '• ·~ .o 

, .. ;· ~·;. d.iscus_$.ão;Ab·.;nto:íeçto ri;. · a, )ie., .. H~?4 •. ~s~.e11~pqó .. a~~ 
. _aJ,ul!lnos ,.dos . . e!;lapel,ectm~ntos. , !Je.,.ens:p..or,oglcl!leS .- Q~ ·.~~~;
-c~~hzado~ .. pel9 , Gov~r.qo, ;.a .q-q~;f1cacao .. elE;l(OJ:íll ~~f.{t,C1;f!.· 

~>. , . i' ". :,:, ·.·~· :_·.·;-- ie~~nt~-~~ a·,··.s~~~~ .. ás .ij :horas e ~.55 iPi·-
: :-:•.· '.1 . ··---- .. .C,:t;I!OS. - ~ ~. · ·· ·· " · -~ :~ · : ~ = · · .• _ ,_.: , • :.:: 

.. . ·. -·. ~ . . .,. . ; .. . '15' '· ; .. .. ~: . ! : • : 

,• \, '', •o::. I , · ',··;.·, • ... 

·<. J:i~iiH~çãÓ.'.-:a· ·q_lf~'' ~~ ·· :.r~têie'. o, ·sr. D~pu~Ao . ~ ·. 'i: .'Sêilbrii:.: 
· -~ · ·' · ~ - -· ~ - \ ~ - · -· ~ - · .. · , '· _.j; . . ·_: .- · · ., :; •.. • ' · • · . .. 

,l, 0 ' 1 1 , t 0 ~ 0 
' O ! , "' ' ' ' , -;. - ~ , f : ~ ~ - • ' I .,•;• • ; _, ;..~ o :•,•• •"' : ;,0 

o' PRIVILEGIO VERGONHOSO, ·CONSID.ERANDO AS RESPONSABll.IDADlilS 
--.. : n'R':e!õ ' PAULo ' EM ' FACE DA. SlTUACÃO oo·s· INTERVENTORES ' .' 
- · . : 1 : , , : , · . • . ' ."'- - . - . - . · . - . . . ' j • ; ·--:: •• • 

~.~ .. · ~·.e:· cbiiiléd dá 'a.:píirase. dQ7 sr1
. ' /Getulio' · v.a::rgas, :~a~e~tdan~ 

-49 .. .-4U.~ , po~.· a .P.âs~ · 9~ J~~.~ica · :e.otregpe · a . ~ão,~ ~.a~l~, .entr:e::
~Na,; ,;::,.; ~.~-.;.~~s .. . pauhs~~s, , ·a .. ~egur~c~ .. e .. tr~n~l1daje ';de 
se!J ... tlrppr~o ~~p:vf!r~w ._))f c~seyrs.Q~. , 9a _eer~m~~.~~"~a .. ~~~~e i'd9 
Sr·: ·:YJ.cen~e .- R,áo , af~n,r()ram · e ~ <les.env.olve:âl' esse ·tbepla1 . ~ 
-~l)~k91.\,.q~asi ~ .. ~ttí~~ir : a ·~~oqqe:pCia .. v.e~.~~~d~ir:;t_ ,<f cop,tr~~ 
:t\'~~~0. 'll~.lf P,~,l.avra_l::lo Sr: .. :Ar:~uue9 .. Ma~~~l •. qua!t4'1. ,allu~r~ 
it·, cJrctimstancla 'cie n.aver a Oictad:ul'á empenh~ao· a,s. ener-
$ti:.~ . ,a.ô:~.P,~ft.' _)~~-eirq·; ~ar~ cõmpii~íf,:· ~.s·.;a~~~i.os; _éo~t:i~ú·~iO.~ 
~a~ ·, :d~ ;'.~ã:o~J!~ul!':; .. , .:A.~un,- . .'çontri!J>?:R~ ··o . . o:raqo_t .. a;,.ess.as 
,Jept})l'a~c~. ' ta~ .. :~~.1st~,s: a.l;ie,lleza .. q,u~ . .-'P,Ocy,~p.~u~a~ ·es~J.:l,a'.,W;t 
ge~tQ' d.e .entr~~lf, .ago~ :.p :Propno. ,~l·c_\Mor. •. . te1~o , p.~~.srd,e~:
tc,--,a ;P~~ta. P.Q,ht.rç.n' _ do. ;rnJZ .ao ~st~ão .,1/.UJ;I •. ~arr~~ra de ~~n~ 
.n.ç;o~ ,·J1~r.a ; ~ . ~~-lls.t~ll;l~l~n~1;:za.~t\9 ·e · a· .. o,rdem ~ ~6~·. t~l:J;pda ~p~,.. 
-~~~· a:rtnª'~ : ~o ~I.sc~JCl9narJ.slno. ;·, {) .. )lO~J.:-:~lQ~str:o. :~.e ~m.~bên 
~4q.'setitiirleilto :c;i~s~~·; ~p~~rast~· e :y~t .. ~a~,.~e· , :e~·,de, tatJt!o,tl~ . O.~~~"" 
}·1l'O$.lr,Ob. qu~·:. ·~f.lbcado. : ,~o~ô. 1d~J??ts .. pei~ . . o.npostC~l?r · rl)~,t;(1~; 
_tante ~·~~m · dJl'Y.ldfl~ . ,~o :perr~tsw,o ... ~a<? . t~el:n9ou P.m , l~n~!lt: .a 
tõrmula fP.hz 'CI~ ·.nao ·ser o professor'Vtcente .. Ráo c> .mmls.
trb dà .r~uç·a; ·. senãd o p~opri'o ;Estadti·.d.~ .. São~·.Paulo. · .~easa;; 
'éôndiÇõ.es~:.a: ninguem. 'niell1or· ;do'· quê, o.' novo ti.tular . da .pasta 
··pollticá ·do .. :pãiz .. ::s~iQ#o'S'ws . ás .t;espqnsa.bi.lidad~s - de sua.. ·~ut
Jü~a ... e '!f! : seu$)lvto~,. de s.uas ." P,r~l~cç~e~ .. ~ . ~.e . ~.uas . orJgellS 
,.ll,~~id~Ia~ •. : ~; tU: à o ,'fna i~ .: qu~· de~de, o .. pr.i~Enro mst,lint~ · ~s,
pontanea e· smceramente l~uyamos; deYefl.~ ,~r. ep~~ml.TJ~-~; 
do o appello visível da optmão nacional ·no se_nt1d<:1 tle ·nos 
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AA~ ·$.·. PNi"id~~~~!'da ll!i!P.~ipa .. q ~P~~lo, 1~e~r~ 
te dess~ aggfomeraçaô _de _mterven.t~~,.que;.~1 .q~rallhefe~ 
g_e. t:. a.., ,.s1. :g;1esmo:. ~~, po·r..: . mstmcto , f e !o .. d. ~)~.o.p.serv:_a. ç~ . ,d.:P,- roa. n
~o.; ~ ~gai.l-i. t;'!:~,: (!~~m:anç. os~s:. -~ -~~.~.c~o; .. act·m· .•.n. ts. tr. ... ati. v .. a. , -~~ 
pr;9Prj9 P~~lt,O'~-.e )á' ~tã'~ ~ia,ndo Y,d_as ~s .. arqJ.w; ~a ·com:.. 
pre~sab ~ .· nb.M"da~es eletío:raes .• QUe. J;llelhor· ·se .. ann.unatn. e 
sa'Crificaíiflonge· dS:s'urnas. se·-~- .e~.q~e~ido o,.~'*' ;;a' ' h~n
cada de São Paulo contra a elegtbihffii.de dos mterventores, 
sê-:eSSB' bancada :s~' o~inbU da;,fowa. ooJtiqada.ded'.OOOs os 
partidos, , ;e. ,;gua rOOtio na fltllà:, intimidade .. a~ 1 lembrartç:a.·. ma•: ~ 
doi ol'Qsa dO$.' clal!IIore:! :: gue· as; , anlnll$~ da 1 !Dretadol'81::suffoca·~ 
ram, não se eomprehender,á.- j,árnab\que,. sendo:~Sãc -Paulo o 
~~stro .da .. ;Ju~f:ie(_a, ~:'iaqa!ja.,.~ o,.~~: ~p~, o:. ~pr,~ r~pu
,1)1~pano d~ pr.es.t~t~ . . os, àêlegadqs, da-.D1c~~ ~AAta 
~ pfi)pri!i.s: .eleíÇõ~~· · .$'0; r~~~~os;· oi( p~d~~os,:~o- ·pr.O-;
fes~or yu~ente Ra.o, que é de_ qu&:1qu~r.- m..od~ '· u~~: dll,s, ~oz~s 
mus VIbrantes da cultura e da moctdade da terra bandei
rante', .-o -desrespeito ~e!f aos·~pr..iMiPll98'fàlhos· dà•:f-ma q~ 
i$ de·· jut·}jo,;m:as -ap:e~·ollíé3geáMO' ·1mpreseà'idivel · ã morfli.. 
lidads do: .regimen~ o; pudor· d~Jlhe, ~e lar: as- :màzeU&.s·,: 1e' p~ 
t~er: de gese,·os ·tumoreS': qúe ~tãl): Wndb a• :furo; avitMld() 
que se eonsumma essa obra de .desencankr· ·s- miseria·. qui! 
seria a da direecão effectiva dos pleitos. pela cupidez dos 
'inter\lentdres~ ·. desahnadbs ~ ·· ·S'a ' 'Óis tnter;esaa,dôs· : riã-o·· q tterem 
·abii:t. _·m~o · d~ : ~~iYifugj_o· :~erg'!~ds?· -.~e ·)i'~ Conslitui'nte: llies 
assegu'rou contra' ó's wtos dar·e6Ilaclene:!a·retn1btioona· e cada 
vez mais se obstinam e deliri\Ill na conservatão do mandG, 
nem por iss-o- desrespeitaria' semelhante· privilegio o profee
sor Vicente Ráo se entregasse a direcção ·do governo, com 
uma antecedencia comprehensivel, aos presidentes ·~'ls tri
bunaes de Justica. porque essà providencia de atteoder não 
lhe. yéda a, CQns.tit.uic.â;o.- a~~s a ®t.ermin!l, se , nq~ .. q1.lizermos 
ater· á regra ·un'iversar de que· para as mesmas· razõ;:;~ · hão· de 
~orar .. se~pr,~. ~s ~mesiJl.OS ci~~os~~h~9s, ~a ~ei, .. A. ,Jar,~.(a dq 
m~~t\o .-~ J:~ti'c~~ ter~~_s:ê:m: .. 'd-q.'V·lda; __ e~ faqe, .do~. ;~iJl\lr~o'" 
!'n15:sli~· rim'ral"~ rfa mterve'nfor1a de · S§o P!lulo; ·o a('ioiO' .vn•-
!'1-H~J, ~p~l9. .. .. ~. ;n?~ .. ,.d'?-,: S"r·.,, .. ; ~rm. an~o <i e _Sal~es, ,cqJ:no, , te. ria.. se 
~.a-· erramos.. mu'J.to. n~. no,r quer'emos de·.todp Q!' 'lomens de-
$illtldl.li",. ~f .átpiial'o 'dô.· ~rietiil 'Flo~·e,S _ ~. Çti~ba; dO.; ·intih.Ven.~ 
(~r . D:ene<nétl)·,. :Va.Ua<l~t>es. ·q~e. ai~da :'nto: .ou&óu~ '·Ju&tica lhe 
~êj$';·r~ita~·.:.ÇÇiJ;liat. :. as. :~,sP.~r~ncgs ·~e: ... s·~u$. ·, c.ou~ ·-~~ .-.~~rte., 'é 
-~~r 4Q·: pau, ~ ~o, prol'>t:Ió .. ~r ... Jurac~ . de M~galha;es: quê" se 
va:tm-ta . dB~!se: m.e.fo . ·.para: melhor . detilO.ilstl:ar. â . tormidavel 
·opp,osicão da: ~âbi~ como. a ~abiá, verdadeira .,nãO .®er. q$ 
~~us. :t~s-J1í?~·q~·- ~referê: o:·~o~pede que a teri~~ ·~a.sq ·~e.~ 
ê.itado d .. teata dtUnter:v.entona ... , Com. esses .~e.m,entos,. e 
c·~~. :a SQ!?-d~i,~~e. do ~r~ ~e~wio va~~ .s~J:~yiria:.'a)u~t;.. 
~~Q'-a .e: · !~p~essi,on;mte ~~l~macão ~o~. J:l~~ijcu>~ .~11;\Qgs 
dé!s· au,xl.l~o:f.l~aes d'os bomens de .. SitO l'a1,1tór, ot1,-dQ seu ~ .. 
·rustr..o, de- sua paliti'c.a;. ·de seu góvel'liO.. :de se.us:. ;partidos. 
ISto.' J..ledi'mos .e~ ;isto. ·temhramos · pol'®.& se. 6. réalMentê:. ·São 
~a.ú~o·: o. riiiitis(ró~ uã.ô · terâ : nuilci o professar . t'i®ot< ltáo 
õ: ,d(re'it4i' de;. ilila8inar'' 'sei[uer a .. OOS'~ib;lldad'e cF. vir' a:.~ 
~-i~nár. <iua~qUet:C: ll~it;i,.if'. p~~ @Alq~et · pqr~) do . paii~' 'dE> 
'~~P~risão:· de' gâra,ntias. da· -leh.qúe. fói .. cb.amad.a-., .. c~mo .. Pa.U:
Xista.. a deie,J,lder- e a.JJpllcar, .e de~reto qu$ ·t.erá.de \'lt' se tor.
l!.á®o.s: 'a cbe:tisté.ncta· 'da' :ConstitUiCão e.· dp. Gov~ó . !ia 1\e
,i~licia, cGm _a, immo~~u.~aqe i:Je.· ·presi9iriní1 O'$. ,Jnt~rv~·e_s 
_!Ui$.. ,D.t'OJ;n:i'o_s _glelt~s q'u~Jlies asse~rarão .o -poçer:~ E, ~ftãs. 
o· .®é~.abf · éstâ~ ,n.em ~ bem um.· P.edzdo qo~: fazemos ao wJni~
~-4'à/J),i~~ic~:. ê·:arites, u~.a adverteócia qo~ endereQirin9~'~0's 
~sP'!~)\eis ... <Jo ~ar~ , · : .:. .:·. . · ' · .. , . , _- ,.. .. 
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27a". Seasio, eni. 2i de Agosto de 1934 

Pieside.Dcia dQ.,Sr. Antonio. CarloS) Presi~nfe, 

1 

. : , ks: l.4 horas, cllillpar.l;leem o~ B~.: 
· Antonio CarlOs, Christovão Barce-llos, Clementino Lis

bOa, Waldemar Motta, Alvaro Maia, Lino Machadd, Ag&nor 
Monte; Hago Napoleão:, Pires Gayoso, Fr.eir~· de Andrade, Luiz 
t;ucupira; Pontes .Vieira;::Xavier- . de Oliveil"3.j. Bar.rato CIUll
pello, Arruda Falcão; A!ngusto- Gavalc!llutí, Simões Barbosa, 
Gó.es Monteir.o, Valen~. de. Lima, Guedes Nogueira, :Deodato 

·M:ilia;· Ar~hur Neiva, Ed'~i.d. Sa.nches, Homero Pires, Henri
que Dodswotth, Ruy Sa-ntiago; Amaral. Pe1xoto,_ Olegario :Ma.
ri~nno; Mozart I:.ago, Adcilpho Bergamini, João Guimal"àes, 
llatil F~des; ~cumio· Tot'l'es, ··Gwyer de Azevedo, Buat'
qua· Nazal'eth,' ·Francisco Mareo'ndes,. José Braz, Negrão de 
Lima, Gabriel Passos, Matta MachadO', Vieira Marques. Cle
mente ·: l'dtdrado, RauL :Sá. J oã:o Beraldo,. Al~i-xo Paraguassú, 
Antbero Botõ!~,. José Cb!ristíano-, Aicanta;ra Machado, . Bar
z:oa: P;enteado; José:. Utpiano, Lacerda Werneck, Sampaio V:i
dBl, Nero. ·de, ·Maeedo;. Generoso: Ponce; . .P.linio Toul'inho, La.
oerda ·Pinto, · Nereu RateDB, Am't.es Dias• João- Simplioio,. Dfl· 
metrio Xavier, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa R.i
ba~ A-li!el'io. Dini2:. Gilller~. Gabeira,, Antonio Rodrigues, Wal
. liema.l' RaUroal1 El'Slleisco Mo~ Sebastião: .da Oli:veira, Al
ber'to Surek, Edmar Carvalho, Walter Gosling, João Pinhei
ro, Pedro Rache, Pacheco e Silva, . Roberto S1monsen, 1.'el
:tetra. .Leite, ·Pitihe1ro I:.iinà. Abelardo Marinho, Moraes Pai-:n, .. (7fi:.) . ' . ' 

r .·, ! . 

Q • Sr _., Pt:eaictante· ...... ·A l-i&ta , de pr.e&enca accusa o com
' "'~.~r""i~~~·nln dr 79 ~rs. Deputados. 
_,_ . , .&tA abertat a. Sessão .. 

O Sr. Waldemar Motta (~· Secretario, ser-vinda de 2") 
}}roeed~ á 1-eittl:'ra:. cta.·Aeta: da· Sess~o antecedente,, a rt\lAl e, 

-· ~~ ohse-:·vaeõe& approvad:a . 
--. O' Si-~ Pl:tisfdefif.e' - Pá:s5a-~se á leítu1:'a do ExpediP.nteo. 

• . ! - . - ' . • • 

·O ·Sr:. Glemtnâno: l!isb6a (3" SeCtr"efaM(J', 3:eníado àe i~) 
-lb!nl:a.Ta ou•!• não. ba-, Exp~~nte a, seJ!· lido. 

Fiea. sobre o mesa até ultertor deliber'aoão 
' o seguints: 

. .. ·- . -
lns~fU8- a. C0'111.11nl83Õ~, àe; .s.alaria1 ~~imos .e. d4 outNU pro

~ - ·: ·: .... vide~~- ~lire .. a 'eftectwcwãO. ~r.&eí .M,lano~ 
... M'L· t.o~ O· Mfnistel'lo do; T1:'a:b&lb&,; :lndust!"ta e Ctna
~i()! instU:uitá: ~cmnmlSSltes. cifi. sabl~"· em•di!Iel"entes 
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regiões do :P.:tiz. Estas commissões têm por objectivo fixar 
o salario minimo, ajustando-se ás leis sobre duração ma
xima do tr-abalho. 

Art. 2. 0 A$ · commissões de salarios se comporão de um 
numPro igual de representantes dos empregadores e em.: 
pre-gsdos, tendo tres membros como mínimo e .sete corno 
ma.ximo, sendo sempre um membro pessoa neutra, nomeada. 
pelo gove:rqo .fed~ral e qqe a,ssist}rá ás reuniões ~C..Qmo pre:?i
dent .. da !eoi:rimtssãu ~--l':~r, tm .1 ~. i~:J .f~:;:.:: : :.-·. ' ·.c~ 

lJ nU:~ero de membros de . cada commissãa de sala rios 
~erá !iXãdif:Peró~ MinfS'têrm'=crd'TraliilhB-=? ~::. :1.~.-. !:· :;-::<:.: 

Os representantes dos empregadores e empregados, se
rão e~eitos pplos syndicatos, associações ou institui~.ões das 
part~s mtercsEadas, e a ... escolha poderá recabit· sobre pes
sOas extranhas a essas ·ênudades'ae efassé; desde que se trate 
.de::Pe!.iSOa:. de-· .reconhecida : idoQeidad,e: . e COl!"!l.~cim~nto ; sobre 
·.o •. ass\]tnpto·. ·,,L. ·.· .. : _,,; •. : ··· .. í :::.:·I ' . . ,,.,·.~ ··< <.: 1:· . ·.-: 

:;· :· ' Nó-rcáso:de: não serem ·os repvesentant"es :.el·eitos :ilo prahll 
.fixad·J, sE'rãó:·oomeados pelo • go'lletno:·federal,· :devendo os· el1-
.colhid~s preencber : :os · .re_quisit~s acima •. ·,., ,, ·.:_ :! . . :_ . 

' . · ' ,f I .. •·"'1 , . ' ::.: . : . . ·' I • • . . ' ' ' - . I 'I '' ' . • , . t ' . 
· : .. ... Ail." 3,;_o As conunis'sões de·. sahu'i"os . durarão dois atui'o3, 
:i?.9~eii.J~ .. ~ij. ~é~lei~~ ~e~ ::m~I?~~os, Jnrl,e!.;ií~dii~~11~~ -· : :,:;:·. 
:r ~ -·,C~;ebrarão , reunião . .çom a· .presença: da .maioria .·.abaO:. 
' ii;~ tdf} . ~éus~:;olembróS,,;i:na·s·. sempre · deverão .. estar .. presentes 
. dois .. ~epr.esentiui:tes , pelo . . ,r:óenos, . dos .. empregados·, quandó ·o 
.num·~r.c 9éstes. seja .·mais .. de dois . . : . . --, .. ; ·· · ' ... ·:' 
:;: · 'Ar. / 4. 0 As iêommissões de salários deverlo pronunciar
~·e'1~obre-· t-odo· pe·ctid"o· de fixação dP. salario mioimó, •que po
-;j~!á'' !.~l' ' ·t~ito · llor: ··algum· :de • saus·.menibros,' pela. ·inspecçiin 
-tio: tratl!l.lbo, por qtiiilquer·-àos syndieàtos,: -assotiações: ou in!• 
-tituiçõeíc-:=interes5adas e; na· falta deste~ por'·de.: pes!oas -:tn-
·teressadas. .. ·.- · .. .. ·;:. . · ·· ·. :··t· . ·: .•. · ~~ .- : · ·. · .. .. _ ., .. ·, ,: ,_ 

: •• ·'1 As"'i:!.ebisões ·sê~o .Pronuncia5ias ·por siin~l\~s . maioria ·d·e 
~~~~~tc~C'S -~ P,re~e.~,te~; ~ ~;·:· . e~· ~as o,· i ~~~ - : ~m~~te! : . ~e~i~.ir\ o .. r.e• 

• 
0 i 0 '. ~ • • . • ~ ', ' f : d' I; J • ; ;"/ 0 

' ;... 0 , • J 0 l i i • I !;4' ; , 
0 0 

j ' , .,.i: : , I_ , l ~ 0 : 

_; " Art • . 5. 0. AS . comm1ssões. de salar1os .:serllo deSJguadas 
em numero su1ficieii1e'" para" alténdér' todas . u . regiõês .. d"G 
Paiz e os diversos aspectos da industria, do commerci.o; . da 
agt'icultura;. "dos: .transportes, .de) serviço' 'drimesti'co;;:êt& 

Art. 6. 0 Não se pôdet"á faz'er descotitos de salario ou 
ordenadt• por &limentação eompletà--··e··.alojamento bygienieo 

·o ·;Pe.~m.UR-_~n~e, . S~P,.ji,O ~ai..é ,40 ~or ,~e~~·-: ·. a;,,::-~.: \V . . 1~~ u 
· Art. :·. 7.;0 :Q'g· .. represciitantes.":da-·antoridade ::dé aptjlieaçi::~ 

desta te;, têm o. faculdade para entrar .em todos' os· estabeJe
cim,~ntol! ,. 9u ,l()C~es :C.9f:9Pr~h~n,~ido~. I?-a~ ., '$,Ui\~o disJ!?osiçOc~. 
durante as "horas do dta sem necesstdade de ordem- e de h
:Mncil, ' i>CMiendo - ·~isar··liv.tôs ::óú:·:;papeís·l:e ·::ordenã!- c·o se
questro destes . em(Juanto. tiverem . ."I;élaçã.o eom o cumprl-

, JXl_~n.toi ;da: . le!,• :· . . · ·' .r: :; .. . :• .. : , ,·:• : 

Art. 8.0 Os salarios minimos fixaüos:·.pela commissão 
devem ser pagos integralmen~e''flo servidor, sem reducel.o 
para rl!trlbuição de empresarios e sub-empresarios. 
~ _.,.,:: A'rt '." ' '9 _'ô ' as 'decisÕes· :da:· commissãb:'serA·d · pUl>1ióadaS' !fia 
fórma 'Citíê ' dêterm"ihe o ·Min1sterio ao·Tràbalho;\":A:' larifa .de 
salarios :será · :fjxa(la;n~·-locaes .o:nde-:se:#feetue "' , e~trega 

, de:·materías,,primas : .o :o-. de , seev.iç.olt;_Si)S: ··o"br.~iros, . nos .locaes 
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1 
nde ~;toe e!fectua o pa~n.t9- ·--~ -~ Ao:utros a criterio do regu-
amen . · · 
'. <· O·iSifliU'i&:miniino·~eomeçará a ;vigorar·: i5 -diaa-depois de 
J,lUblicadâ a , cde~ão. r.~ : : .:; ;·: -: :_,,,._, ., ,- ~ · · ' .::\> •;:·:. i , ,(:;,,. _,_,,,,,,; 
. i:: ·: ·. Tódo.:o : -pát~:· ~ -infriugir ~-qualquert ·.'das·.· diJPosiÇõee 
desta lai. será passiVet.:de.;uma: :multa:em' :dinheif.o.L~ . ~'~ 

-:- . Arrt.·A-0. · .',ro~~ -. .P. sewd.o~. a .. ®e -!or Pllgo __ ,~. salario in
f,erlqr . . Jio Jix_ado ·,_,pela . ~~!nl~al,l . d~ :_sala~~os, ~ ~o.çle • . a des
peito de tôàa convenção· em contrar1o~ ·reclamar. :ao·· seu eon
tratista o complemento de seu salario, · s'ei:Ii · prejuizo da 
~ec~~~-çªo · ~~ ~ da~noS: .e interes~es .. ([1le pos~am dar lugar • 
. -~, .. :;A .~utorid~dejlublléa fiXar~., o, ,praiq em c;{Ú~; déverit. !ser 
restltuxda. a,;eiifferença a pagar. · · · : ·· 
~·, ·: :'A âccão p~eSerev& : depois: .de -um· annÓ,·, a contar, ,_p~~râ 
oada ,~agamento,,:do dia: em,que este se- _effectuou~ .. . -.: .. :, ;: 
·· · Art ~ · u •. Qu'alquer pessoll;:;serii· · :Prejuiio 'daf _tacütdades 

do. Miiiistei'io "do 'Trabàlho, poderá· denunciar ·as· iilfraccl!es 
~~),r,~-~t~~-JM<~--~: . ·:·· .... :·· ~.·: ~ - : ·:: - : .. . ~<· :.: :: :._. ;j.,:· :·, ·. . ~ _:: .. , 

Art . 12. Para determinar e fixar a lmportanola doa~ sa~ 
larioe; ou- ordenados· der.cada. .regiãq, -as oornmiesões de :sala. 
rios-: Iocaes oonside.rarãoy enttle :outros: requisitos, o s~inte: 

: : • r • • • _ ~ _.., I ' , , • · . . , 1 , 1• • • • • 

·· ··- a) . Natureza 'do trabalho· ' ' · · ·, -· , .. , ·· · . : · · · · '' 
·, .: . ~> '. :jeeth-ilo~ .. 'neee~sâríàs \~~ - ~Ullsisteíicia · ·ao:·r,servidor. ·:e 
suas r 'ésp'ecfivas''fam'tliàs';-" ' - ~ '·' . " - . . . . : ·: ·. . . . . . . 

; . c-):,.Costu~es ,, Joca~s , ;e .. PfeQO·· da . -:casa, , doo.. : .s!i~ecós' ''de 
p~lm&ll"& :geoeesidade .,-~ :d0!!. 1$Jemais, elem~l).l~, é;l~ •. oqst.n. .. :.~ 
Vlda-.lQC&lF r . . , ,: . .- --.; t . :;: . . _:i:,. -- < · .. .--.. :-.-: r . : -: t .. : . -: .·. • : . 

- ,, ; d). Preço-~.:eorl!ente; .na·: :pcaça, do . artigo.-. ,confeccionado, 
benpcomo. o :,custo da producçia industrial ·desse artigo; , ·, 
. :-~ --~y Salàrios é o'l"denâdos _. similares • de ~upaç6es: ana• 
losas · ~m >óutras regi&s:1do·'P&1z;! · w . ..: .. -; ·;; [ ' :; -·'"" ·::· -:,. 
': ' ·f) :ViUbr· das Ii:lerêi:\dorms otflnstrument~ d~H:abor n'~ 

éessarJos ào obr'e'íro~ pari{ exee-ilçlo de' seu· 'tl"âbelhcr;'·o!'. ' i . •. 
•: . ~- . . · ·· · ~ :- ·; ;:{J . - · - ~· :>~. :. :.. •. :..:•· . . . : .· ... ·: ·•:!:.;: . . :·:: .... ... ~: 

Art. i3. Para estabelecer, ·de modo,:approximad4), .·oa 
dadtls quantitati-vos sufiicient~ . para alimentos ~~ :.uma. boa 
nutrição;: :podem;: as .. oommissões , de. salarios :recom-er. ; ás- ::ta~ 
beUa~)de, a:limentação .do: -Exetoíto, :da: -Mar inha. .doa: collegi~ 
das : cadeias;: -dos :;institutos . • reolusio. e: .ae ~odo, e ,(JQa1-:-: 
qu:m- estabelecimento. public». oa par~()ular c;rue.: fi,:;a,ril. .obri
gados,. Msim--como as. au-t~ldades ; loeaes,-_.a .pr~_t.ar , t~. os 
informes e: auilios -soliQila®s ..: : 1·:· .· · · -): ,::i·: ·;, · :.: ·:- ·;· .. -.-: •. ~-

i· .. , Art. i i ·.-' O Mi'tilSt'ério :"do' ~b'aUí:if i'egú1aiíieJita~ ·a'. pre~ 
fl3nte 'lGi~ · :ãsi:iegrii'indo · s-ua: · .fis 'áliiâóiO'' é;~tôdas . íiS' I ~edldàS' 
ttmdeilteã- ·a· gara'Dtir'' sua: 'plêna'~e:i:eeu~iiél,';iíft'o : someat.é' no · ·as-~ 
pé'ctcr ~"é:-telu~i'vmnen\'e · Juridiecf ··e · ·con8tr~oi_ônaJ:· '. senAo, · tam~-
15em·'!ftd·sociill é eeonbmioo . . . ,, . "\,:-;:···: <: •! .. :.: : :: : ': ' 

.. . . .'.A. re~lamenta-çã() , dever~ pr.e:v~ .. ~nb;-e ~ ~~ires . ~êqul-' 
sttos~·.a d1v:isã.o':das regiões e Q

1.raio da·ucblo das commtssõ.e_s_ 
ãé .. salad9'S;' )~i~H~s· JJ~r)~fl'aec~e~(. )®.~·( .~~- .reu~lio : d~ 
eommis$6es;' môdo dê · rest'itu'ição · das: dif!erenças de · !'alart()3:' 
t(~a~~~l~~;t:~}~~ ~~~~t~~.:·<'·'. ~·r ;\:' : ~~···, ·!: : ,:·:· :.~--~.:' '-, :·~ _:;._·,: 
- i · .. A:rt~·1~5.d\evogam-se as ·diiJposicões:.em:eontra'rlo· >· ::: ~ 

, ':_:; ·saii ~<tãs '-sêssõEi~- 2t::~J .. :AStista:'(le : i9,3~c:'~: ·.lNv. s-F~ 
t{~~~-~·;~ ~ . ~ ~ :IJ r ;/i ~.~~ ;; :~~·:· ·l:: :i·: _-~·rr :;;.~~-~· .~ . ~~. ·~-:; !.;. ·:.: ·~ -· .·_.i:~; tj Í:· ,·~: i.~·~.! • / .,; ~,~;,\. ;· • ~ :; 

Q . D . - VOLUME 11 32 
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~a'mEinte:requer ,-~5 igraínmaS'l i:!e' protebutJ e 3 ~noo têalorla:s de 
~ e<r~à poU!ricftl.r ·dfa:sHaiDenter. e· ·sobrei ·e! ta: base- :c&mbeleee: ,o 
'eustô' iiDP m~IWàO"bumana,. ~-·Aqui~ no: ·aio·-:de Qlme)ro, :nos . 
estudos para fixação do consumo· dé• .alimentaf;ãO;,.ten:do,,em 
~ntã1:ai nat~'za'::pbyswa:;·C(Jmmurri de nosso: opel."àtlOJ•.•Ô tra
b'a'lh<f-tqo~::>~êl!tiza;· a!VOOndlóõeS· cliro.atericas"eui ·que•se1 IThS'oo 
<ét~Vél'fe i fé·,~ . eustu: ·da; V-ida;· cnegamos ; á; conclosiio. •de • ·qoe o 
salario minimo diar.i(J••.lpàml··umi'Operario com· encai'ge .de 
fiJ.inil'ià dêht~rvpessnas;::sert~ :de'<t'0$000 diarios .:oa• ::Sejam 
3(J()$000<mensaes~·:' ' ·· · .. i,··::r· ·: 1 •• ,,, •• •• ... 

. ~·- ·. O ·'símpl:es confronto . desses: elementos, ·na expressão das 
êfrTas~ ·i.Di(istta ~e: o sala rio' médio: de 58$787 pago & opera
tiôs:·~a 'Leopoldina;> representáJJi· menos da-. quinta ·parte ·do 
l!àl'lrio' ·minJmo'·exigido:o Isso ·significa que ao envez de se 
proporcionar alimentos capazes de gerar 3. 500 calorias :nE!"
eêssá~ios "á'·Vjda· regular do ·operal'io, ·propol'Ciona-se. apeou, 
'el~m)!trtoS'-l par~: -produzii- · meno8: d&: 700 · calot'ias ·I· Não ·na. or~ 
ganfsmo :!humano· que''!suppOl"te; por muitos ·annos; a sobre'
·~rra• de"·êsf!)reo 'de 1500 %~':sürgitá;: fatalmente.,. a morte:por 
ihatlieão,. tubehlolCise, :etc:· Nem as· ·maohinas mecll:nieas:imo~ 
det'nas-,i fjjltti.S' ~e aco;·: resistem ··ág. presslles·,exaggel.'ndas~ ·:Na 
étóCtfi\meia 'tle'Efs'és,numeros,] temos -a razãt) posi th·a do ·coe !fi:.. 
ciente enorme e cada vez maior de: 1 ::mortandade entra: as 
~~s.~!' ~!~P.~as ~ei~S.!J9 P.!l~;;.".pollÇl~~~ lll~)i~ .nessa 
Çt'-llplJI.ÇIS~Jlr~~ ~~-P.n;l.r,d.O~ .. ~~~~~~ .~~lC~s ,que .Pt:esta.
.m.o~"~: popul~~~)?~~·W~~[~. ~l e~~pom1a ,?1!-~~<J.~~~. ql,l~Jêm 
~1;1~9nt;~®.; no. l)l?~aç~!J opeif!X~.o. ,a., a1~yJanc~ 1:1?r~cw~~ .. <!~ ,~~ 
~~g~a9 ~ .PI;O!J:~q~i"''<': ·: ·:·. ~.,rr: ,(oi•;· '"1: .. ; ,., .oJl'!·· :i:. 

- Aqui ·meifuo; ~i tive «eas\§.o. de' éxhibir1 e tlUhlicar no 
lJiario d4 A11embl~a documentos dn E~lrada de Ferro 
Central do Brasil. onde pró.\rava que o ex·hlinislro da 
Yiaçiio do Governo Provisorio, com suas rerormus e medi
àall!. adttlàiistraUv.as,~·tinha: dimi~uioo . <lim'JM?.~~" 4~0Jpara 
3$000; além de outros casos:,~.que diminuiu de t2$000 :para 
7$800, sal!lrios diarios de operarioe com 22 annos de serviço 
-e··oom ·encaiogo,de familia de- oito :peasou.;,~o~ .situa~es an
rl.IJitiosas, rcommlllll! 1108 ;me,ios:~ t.raonlhadpres,. Cabe . aqui ra
saH&D·:QQ.e ·.a .. má: alim~taçãoi. dns f8:lllilias. prolatarias. priu
ci~bnente·~ Pa~!oY Wb.oa-menorflS.i·tr&r geralmente:·& dese
nerac;iio .ela·~deltilfdadec.das.:orianoas. e accwa, .como causa .. ~ 
ma:ctnndátte- .i~!antilrnuma .l)roporçi\o de mllis ,de :5Q ·%. ' '~ 
,_.;-3q PM'-ii;ltHiem (Já;:ecdriomia. do BrasiHmpõ&oi.i!!e-noa tornat' 
uma, medida- ·'in:itb'edlata·:de repnra'i;io; bumana a.· justa, a 
;~~~sc!ll8.~t~dos' ,contra', .o, direito· del.'s~bsis.tencia· e oor.tra as 
~!:m_~!t.<?-~ii :C~Il.~J~:s:;t~xt. 

00
tos, ~~on~th.lt~~J1on1. aes.: que, ~rantettl ·~ 

rolll)ts\>enc a · eon a a· os .. os · rllBl e ros·. · · • · · · . 
, o::[J::<-1 .J;-1~.·-r!J;:r! •1 J·:-: .. ·,·::~ r_, :,:.-,_,-:,-~ . -.~ ... ~~~~ .;-;- ~- . 
,,:~H;r~ .A.imlo.l.llã.o~·lD~Pos .. J.a~~-yel,,. i1'(!8:Ül~$e, eom .. !); h~~ 
,bit~;geoera!Ua.do,,:de ,pagar. ás .m'llhel'es,.salarios mei;~Ores, 
põ:crserv.iço& ~ ;tueta8' .absolutamente ,identico,s. ás doa h.ome:ns. 
cV~adeírõ::-deal'eaP4'ito:.:ao art. 121, § t,~,J~tra. b, ca: ~t:lsti~ 
tut~o,Fedéral;<iqued.iz.:H;·:; - . . ·•·" é.:m _,,,, ... , , !~·· .. "· ,, r. 
+;;":3:-.:~::.q ;:;(:!"il•i'; ~,.·_ ;.._ t -~-:.-:·-·-~·-·.-: ·.-; , ,•,·;··i ~ 'i;.~--:- · ·:; \J~- - -. ,·,·. 

-is·:.l~.-, ~i) .,~P.f!ollilric/io'.-:&•.~if{ereru;a· d~:.Yalario,, para .. :um 
-~;:;::;~ :•.:(ml!'smo trabalhet~· lporr.Dtotivo dtJ: .idade,, se~. naciona• 
-.c·{i !>:liltlldB• oU'•4tJtado··citnl:.!'l~;-'"''' ' · ;.·~,., ... · .. ::.:·····~ 
t)T;!+; 0 :.:p ~,-,• :-rr;fr;•J:J:~~ .:~·.,.·-.;:, .:··~~f, : ·. ,!• i: f.JJ!: . ·:·: --.: 
. . ~ Conven:ett!O: ~e.r(ftle· o ·.estabelecimento :das · salarios 

Wtn1mos::Poi'íã• 1ermino':a· ·~asas;' irregularidades :a· iiljusticas, 
1f'inálêfJU~~·sn :zt·1~--: .o~;;tl.. . .. ·. .. . : 1~ , ··:.·:. · :·-:J .,::·;: t1 ~ .• -_1; .-~ ... ·. ~ 
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~" l"· : :COitsidêrando··GUei r~-;'t)roblemar rde·t~iDQâO'I d~S·1 l.l_l~lJPdas 
~ara· :estabeleoer' a .Jimporl;anoi!l"'.leBalcdSsse!IDJalal"ios Bt%i~, • 
:seu .·~ ~utrinario' ·para" .conver.ter-r~et ~&.: mtander: e 
.urge:DÍle' · recià'Jnacão·;proletaria~· ~' ' V\ 1 '·· · ~ ... ,--- ' 1 ~~-· · · · o'·c'· ' · 
-1;': ~ CouideN~;ndo,clue as ba:S~r;P.ara~·ul~S.~met~ t~~ ~ q~~ 
-ser., necessaritmleDle· . concordan~S. f'l·:.oom: os·-.:IU'}~~~OSc. ~r&-
~omicost.quã:-regem, a pr.Qdu.c~ão, e :Q;~nteroambi(), ~~;.0(~ 
'da vida·.·de eada paiz·:e.:;em,·,r.ada·;éROQ.a:;J,:.ii; (!!:·,irúm ~, i·r ,, J r. :: 
:: .• ·;·,ConsiderandO QUe:·aos· , itrllbai·bnàores,.;~cuP..ado$, ~.r.. rizrt 
du~trias a domicilio ou por aquelln.s de on(i~ . os: : HalalliJJff:·;~ 
notoríamente· bah:os, ·ou ~os ! que:.:oo.oupam. mulbere~· e: mS!)ores. 
~ . E@tadD deve Jtwar:-.assisteoeia: mediante. , imP.osi~õe$: ,-doa J~~ 
:toe •constituclonaes, para·.-estabel~r. · _oa r»el.hodO.!\·.de ;f:ix&,* 
-da !f.emuneraçào ..mjniJna.: :eom&.,defesa;,da _,vjda··dos ,referldQJ 
trabalhadores;·;.:. :. ·:·· ··.:.: .. : • ·· /; s ::. ~ :··, :; .. . . ,_,,. .. .. . , .. ... ··_.",•: 
. · : .CoxuicJeL'Ilndo QUe todos. 08 ; ocCUPaà08 .. peJa .grtlDruti <.ipd~ 
-tria,.~ J)clo;:co~tcio ••e: pela ···urieultura,. :em · .~us_, ,(\lversps 
nmos e aspectoa, devem· epmpor.; as com:mfssões.~do , SfllaríOJ,I 
·loeaes; a1lm de' :que · possam •. de; eqmmum -acoo.roo.>:~leQer 
.&··importanola dos: :salar.loa : para cada -.inóuakiJ~H P~ : !Jada 
.occupçllo, tendo em•conta o-;cust.o--da vida-e 118 OQndJQO,eJ;,WQ
.nomicas e •. fiiJa~Jras .·das "referidas · Jnliustriu,tllO. -me&.'O.Ido 
ioterno -e inb3rnacional:. ' · ·J t .!::.rl :,· • . · .:!•1.·· .·, ··. :•·:.Jt:· ·>1:::-t :; 
1 

: ·Apresento ·:este ; , p~oj~et.O «hf'1àF4 ·eon"itl!éraeld du"·Oa
l'ÍlaNl; certo ~tle' ~qtt~ ·mereofliot \ flu~ : àpPi'ovâO'I(k llló"'àOiipelo 
aleanee; · eeoiidmlóo 'de' ''àüu'' fliumt.laett!8;·1mas,' 'Jitolnelpillmente, 
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administradores fracassam; sua vida é anormal, precaria, an
gustiosa como a do enfermo que não prescinde de excitantes. 

Objectando minhas affirmações, o competente repre
sentante da jornalismo brasileiro affirmou que a Marinha 
Mercante será nossa defesa na hypothese de "um ajuste de 
contas -com as nações européas". Eu creio que esse "ajuste 
de contas" só virá se continuarmos a cultivar o que chama
mos civilização brasileira, deixando o paiz no esquecimento 
e. no abandono. Só na permuta desse cultivo pela obra da 
construcção nacional com o povoamento de todo o territo
rio e com a exploração e valorização dos elementos de que 
somos detentores; só com a radical permuta dos nossos i (leais 
de civilização, que alimentamos com os ultimas recursos dos 
thesouros publicas, com os emprestimos e as emissões; só 
com o esquecimento do que possue o estrangeiro e com a 
lembrança do que nos falta teremos independencia e no3 
libertaremos do "perigo externo" . 

. O amplo territorio, de que só a Amazonia é um mundo, 
territorio que nos cumpre conhecer, povoar e defender pela 
posse effectiva e o trabalho quotidiano, é mantido apenas 
pela posse de bocca, emquanto esgotamos .no.ssos recursos 
incipientes e a totalidade do nosso credito para impor crea
ç.ões que nenhum povo do !ilUndo possuiu, nas condições do 
Brasil. 

· Dahi a tumultuaria situação em que vivemos e só per
dura- porque as nações. que .poderiam ameaçar-nos com "o 
perigo. externo" vivem em guerras e rivalidades, justament~ 
pela escassez de terras, que a nós sobram, e o excesso dei 
populações, que a· nós faltam.. Em taes condições, é cl a !'ú 
que- vivemos em paz externa porque os fortes, enredado~ 
nas necessidades que os opprimem e na cupidez que os de
vor.a, não puderam ainda combinar. E' patente. que só uma 
qefesa nos, assiste: ampliar a Nação até ás raias extremas 
do territorio e não hostilizai-a e asphyxial-a, convergindo 
suas _forças para creações extemporaneas, precoces, inviaveis. 

Sr. Presidente, como disse, no meu anterior di~curso; 
Bernardino de Campos .combateu, na Constituinte de 1891, 
com solidos argumentos, o monopolio da cabotagem ·e con-, 
cluiu suas observações com as seguintes palavras: 

"No dia em que o Brasil tiver uma população super
abündante, em .que dispuzer do capital neeessario para ·con
struir estaleiros e armar navios, nesse dia nós teremos uma 
Marinha Mercante poderosissima." 

Acompanharam o illustre brasileiro os deputados pau
listas Adolpho Gordo, Moraes Barros, Moreira da Silva, Cam
pos Salles, Carlos Garcia, Angelo Pinheiro, Costa Junior, 
Carvalhal, Paulino Carlos; Rodrigues Alves, Almeida Noguei
ra, Rubião Junior, Alfredo Ellis, Domingos de Moraes, Lopes 
Chaves, Glycerio e Rodolpho Miranda. Votaram mais contra 
o·· moriopolio, fazendo, como aquelles, ·declarações na acta, os 
deputados do· Rio Grande do Sul: Julio de Castilhos, Homero 
Baptista, Julio Frota, Pereira da Costa, Pinheiro Machado, 
Borges de Medeiros, Thomaz Flores, Fernando Abbott, As
sis Brasil, Alcides· Lima, R. Osorio. 

Offerecendo a vida attribulada dh Lloyd plena confir
mação do vaticínio daquelles eminentes brasileiros, é deso
ladora ·a · insistencia com que perseveramos no erro. Expli
ca-se o extranho phenomeno pelo sentimento geral de que 
o. patriotismo consiste em cultivar e polir a nossa pseudo 
civilização que um dia affirmei -:- "de brilho incerto e per-
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fume triste". Servindo-a, perdemos a vista panoramica dd 
Paiz e porfiamos em obras sumptuarias, em criações invia:.:.·. 
veis e em reformas incapazes de resolver os nossos proble
mas e de nortear o nosso destino. 

Os erros economicos em que perseveramos, e o desvio 
da nossa natural evolução,· crearam as questões sociaes e 
para attendel-as organizamos o Ministerio do Trabalho; que 
vai prestando os serviços que lhe pedem, mas é planta exo:.;.· 
tica no meio brasileiro. Em nosso paiz, repetirei, o Depâr.:. 
tamentó do Trabalho deveria ser o ministerio sagrado, nume· 
tutelar na nacionalidade, laço de harmonia é solidariedade 
entre todos· os brasileiros. Agindo aqui corno elemento éodr"' 
denador e espalhando sua acção em todo o Paiz, por inter:..· 
medi o de· Directorias, nas capitaes dos Estados e Delegacias 
nos Municípios, seria, junto ·aos apparelhos arrecadadores 
do imposto, orgão de assistencia e protecção ao trabalho 
agro-pecuario. · 

Para. isso seria preciso termos a verdadeira corriprehen
são dos nossos interesses; a percepção nos nossos deveres: 
o conhecimento das origens dos males que nos affligêm, 
mais graves aqui porque artificiaes e extemporaneos. Seria: 
preciso dissipar as trevas que impedem a visão da nossa 
missão constructora e sepultam no abandono e na solidão ri
quezas que os outros povos cubiçam e em vão se trucidam, 
procurando obtel-as. . · 

A imprensa brasileira, servida por espíritos brilhante3-
é aqui tão dignamente representada, deveria ser elemento 
precioso da campanha redemptora, aviventando, em todo d 
Brasil, o programma constructor da nacionalidade. Então; 
Sr. Presidente, o brado vaidoso, attestado dus nossos erros 
"O Rio civiliza-se" seria substituído pela voz portentosa dai 
Nação, que chamaria a brasileiros e estrangeiros para a 
vida, para o trabalho e para a civilização, na immensidade 
do seu territorio. 

Só assim conquistaríamos a indepandencia; só assim nos 
armaríamos e nos defenderíamos; só assim evitaríamos o 
possível "ajuste de contas com as Nações estrangeiras" de 
que falou "O Paiz". 

Era, Sr. Presidente; o que, mais uma vez, en tinha a 
dizer. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr-. Vasco de Tô~ 
ledo. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o immediatamente inscripto, o Sr .. Plínio 
Tourinho. 

O Sr. Plinio Tourinho ~.Sr. Presidente, Srs. Depu
tados. Ao dirigir ao- governo; o requerimento n. 1 O de iw-· 
formações a respeito oo reqüisições rnilitar·es, tivé apenas:. a 
intenção de cooperar com o poder publico na solução de u.ni 
encargo bastante pesado, resultar.te do·s ultimas movimen
tos revolucionarios que convulsionaram o nosso Paiz. 

Justo e muito justo é esse ped.ido de informações. A 
sua approvação por parte da Cà:mara concorrerá para', qué 
s~ja possivel attender ás inn:umeras difficuldades que pesam 
amda sobre grande parte 'da população pobre do Paiz que 
se teve de submett:er ás exigencias das requisições, f~rne· · 
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éendo ás forcas ein operações, todos os recursos de que dis
punhampara o ganho d.iai'io da vida. ~ 

-Sem conhecermos precisamente, em quanto monta o to-i 
tal das requisições para fins militares, decorrentes das re-. 
voluções de 1930 e de 1932, bem quanto o governo já dis.., 
pendeu em pagamentos durante o regime discricionario, 
torna-se-nos impossível uma medida de ordem inteiramente 
geral que attenda t~o importante assumpto. 

Sem entrarmos em detalhes sobre a situação doe· outros 
Estados da União,. cujas populações · soffrerani tarnbem ás 
exigencias e as necessidades dao guerra, direi entretantd 
que o Estado do Paraná, que aqui represento, pagou grande· 
tributo no decorrer desses dois movimentos, concorrendo a 
sua ·população, representada pelo alto e pequeno commer-:
Cio, lavradores, criadores' e p~rticulares em geral, com seus 
haveres, para a victoría do . movimento de 1930. 
. Sou testemunha, da boa vontade, acatamento e verda-, 

deiro enthusiasmo, com q11e o povo de minha terra corre'u 
celere ao encontro da revolução de outubro, prestando-lhe· 
todo o seu apoio moral e material; e, já que as ambições· 
e.stão satisfeitas, a ordem politica · invertida," devemos com' 
carinho reconstruir aquillo que doestruirnos. . ., 
. · O Paraná, tudo empenhou_ para o engrandecimento t;le· 
nóssa Patda e agora, elle necessita que se restitua á.' sua 
população · aquillo que ella. de muito boà voritaoo' cede:U a~ 
forças. em operações. . . . . . ' . ': 
. - Franqueando as suas fronteiras e auxiliando com seug 
proprios re'cursos ás forças revolucionarias do Sul,. mais 
que. nenhum outro Estado, teria de ser grandemente. sacrt:. 
ficado como r.ea'lmente o foi.. · · · · 
--, o 'sr. Presidente doa Republica, quando Chefe cto Gover~ 
no. Provisorio, por :varias.· vezes destinou pequenos creditas 
para pagamento de requisições, mas estas ~ão tantas ,que 
urge medidas •de caracter geral que venham sanar -definitl.., 
vamente o de13equilibrio economico ca11sado. por essa medida 
execpecional,· decorrente de convulsões internas. . .. 

Tivemos um reajustamento economico. O governo para 
resguarda!\ os interesse.s d!l' um determinada numero de bra.:: 
sileitos amea{lados de fallencia, não trepidpu em agravar 
enormemente a conectividade, decretando . urn11- operação de 
credito de grande vulto, cujos encargos i-remos soffrer por 
muitos· annos. Ora, muito ·mais juijto; seria que se provi
denciasse relativamente ao pagamento dos bens que arran
camo&- de nossos patrícios; --em satisfacção d.f:l· u.ma determi
nada ideologia; restituindo-lhes em dinheiro. embora sem 
juros, o emp:J::estimo que tão abnegadamente nos concederam·.' 

Trata-se consequentemente de uma divida sagrada~-'~ 
tanto mais respeitavel em se tratando de patrícios nossos 
que em geral são pobres-, e vivem sobrecarregados de ini-' 
postos. ·· ,._~ , 

•Conviria ainda que, uma vez soluciona·do definitivarhen.b 
te o pagamento das requisições seja em dinheiro ou median:.. 
te titulas doe creditas transaccionarveis na praca, ficassem 
as repartições pagadoras nos Estados, autorizadas a effe..;. 
tuar esses pagamentos, evitando-se assim a intervenção 
de terceiros, que em regra geral, prestam os seus serviços; 
graças a urna remuneração qúe ascende a 20 ou 30 o/o, com 
grave prejuizo dos pequenos portadores ·de requisições que 
eonstítuem o maior numero. · c:,_·,;-



-504-

Sr. Presidente. Com o meu requerimento, alimento 
tambem a esperança que o Exmo. Sr. Presidente da Repu
blica, chefe que foi do movimento de outubro, recordando
se dos sacrifícios impostos aos nossos patrícios que concor
reram para a sua elevação ao alto posto em que se encontra, 
seja o primeiro a procurar a mais ampla solução para o 
caso de pagamento das requisições que constituem inega
velmente uma divid.a sagrada. 

Sr. Presidente, aproveitando-me da opportunidade de 
estar nesta tribuna, desejo fazer um appello ao ilustre bra
sileiro Dr. Marques dos Reis, em boa hora escolhrdo pelo 
Sr. Presidente da Republica, para dirigir uma das mais 
importantes pastas da administração publica, como é de 
facto o Ministerio da Viação. Esse cidadão possuidor oo 
uma cultura brilhante, tendo deixado nesta Camara, o ras
tro de uma actividade invulgar e prestimosa, constitue um 
penhor seguro . de que em a nova esphera de acção em 
que vae agir, jámais se deixará envolver no cipoal de uma 
burocracia inutil e dispendiosa, e sim enfrentará os innu
meros problemas de realidades praticas e indispensaveis ao 
progresso de nosso Paiz. 

Do Estado do Paraná, que tenho a honra de aqui repre
sentar chegam-me desalentadoras notícias referentes á pa
ralysação dos trabalhos de construção da rodovia Ribeira
Rio-Grande do Sul. De uma fonte que reputo verdadeira, 
embora sem cunho official, sei que a Estrada Ribeira-Curí
tyba, que dentro de breves dias será inaugurada, ainda resta 
alguma c ousa para o seu completo acabamento. As infor
mações que me foram prestadas, dizem precisamente o se
guinte: Estrada Ribeira-Curityba, para sua completa con
clusão necessita serviços correspondentes a um sexto vo
lumes de terras, serviços estes avaliados em mais ou me
nos 3. 000 contos, não incluindo ahi a macadamização. Des
pesas a pagar perto de 2. 000 contos; verba orçamentaria 
esgotad.a; trabalham 30 tarífeiros com cerca de 3. 000 civis. 

Estrada Curityba-Joinville, vinte kilometros em franco 
serviço e cincoenta promptos para serem atacados; despesas 
a pagar 300 contos; verba orçamentaria esgotada; trabalham 
nesse trecho oito tarifeiros com 500 civis. Essa é como disse 
a situacão real. O que não sei porém é si realmente o go
verno pretende mandar suspender os servicos, o que impor
taria em um verdadeiro desastre sob qualquer aspecto que se 
procure encarar o problema, tal é a importancia urgente 
da ligação da Capital da Republica com o extremo sul do 
Brasil. Além C.e tudo o operariado despedido está sem re
ceber os seus salarios e vivendo do favor publico. 

Esse importante empreendimento, teve inicio no re
gime discricionario. 

O então Chefe do Governo Provisorio, Dr. Getulio 
Vargas, bem sentindo o grande alcance de uma ligaç,ão ro
d.oviaria entre Rio-Porto Alegre, determinou que o Ministro 
da Viação, Dr. José Americo; providenciasse com a maxima 
urgencia no inicio de tão importante melhoramento, utili
zando de preferencia, 011 batalhões de engenharia do Exer
cito, como medida de ordem economica. 

Tão importante missão coube ao 5° batalhãG de enge
nharia de nosso Exercito, estacionado em Curityba. Essa 
unidade, sob o commando do illustre coronel Luiz de Affon
seca e servida por uma brilhante e competente officialid.ade;. 
vem se desempenhando cabalmente da ardua missão que 
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lhe foi confiada, porquanto a estrada da Ribeira com condi
ções technicas excepcionaes, constitue inegavelmente um 
trabalho de alto valor que muito honra a engenharia militar 
de. nosso Paiz. 

O projecto de uma ligação rodoviaria Rio-Porto-Alegre, 
consulta os altos interesses do Paiz: satisfaz plenamente 
condições de ordem estratégicas, commerciaes, technicas e 
economicas. Abandonar tão util quão elevado empreendi
mento, a pretexto ·de economias, é um acto administrativo 
contraproducente que não encontra um apoio sincero no es
ririto de todo aquelle que almeja o progresso de sua Patr·ia. 

Presentemente grande é o intercambio commercial Rio
São Paulo-Curityba, através de possantes caminhões e não 
menor a circulação de automoveis de carreira, havendo mes
mo propostas cl.e estabelecimento permanente de um syste
ma de viação servido por omnibus. 

A região atravessada, tem trechos verdadeiramente ad
miraveis, sendo portanto uma estrada que além de estreitar 
fortemente as relações entre brasileiros, atrahirá o turismo 
e por isso mesmo melhor conhecimento de nossas possibi
lidades e riquezas latentes. 
_ Como informação util não posso deixar de transcrever 

alguns trechos do relatorio que um illustre official da com
missão de construcção, depois de um estudo aprofundado da 
melhor directriz a se adoptar na rodovia Curityba-Rio 
Grande do · Sul, submetteu á apreciação do chefe da com
rrúsão coronel Affonseca. · "Tendo em vista informações co
lhidas e dados existentes no E. T. da Com missão, passo a 
-expor· uma suggestão sobre a ligação rodoviaria Rio-Porto
Alegre, nosso objectivo principal e questão principal no mo
mento. 
· · · O ·que a logíca evidencia nos estudos de tal ligação é 
que: · · 

1°) não ha duvida que pela situação actual nar.a ha a 
cogitar no trecho Rio-Curiiyba,- a não ser alguns trabalhos 
;de. retificação de São .·Paulo-Ribeira, já examinados e cuja 
realizaÇão consta do plano rodovia rio C'.o Estado de S. Paulo. 

Rio-São Paulo . 
São Paülo-Ribeira 
Ribeira-Curityba · 

-. . . . . . . : . . . . . . . .... ..... ~· . : ..... . 

· Total . · . . ...... : .. ....................... .. 

Kms. 
501 
376 
131 

1.008 

As condições technicas deste trecho são as de estrada de 
primeira ordem e o trecho em construcção pelo batalhão vem 
coroar com brilhantismo os· esforços até então feitos para a 
realização de tal ligação~ · 

26) sendo uma aspiração antiga a ligação Curityba-Join
ville como uma necessidade de interesses regionaes e quasi 
prompto o trecho da mesma estrada e111 terras catharinenses, 
foi lembrada a realização de tal serviéo por tres razões: 
· a) seria um crime abandonar serviços do vulto dos já 
executados nesta rodovia, reconhecendo-se a importancia de 
tal ligação; . · -· 

b) a ligação ferroviaria Curityba-Joinville com baldea
~o em Rio Negro, é feita com 13 horas. de viagem, emquanto 
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que com a ligação projectada pela commissão ser~ reduzida a 
2,5 horas, facilitando o intercambio de mercadonas entre os 
C.ois Estados. 

c) a sua ligação para o Sul tornava-a um trecho prov~
vel de uma ligação rodoviaria com o Rio Grande do Sul, pois 
us 300 kilometros entre Joinville e Lages (ponto obrigatorio 
de uma ·rodovia tronco para o sul) já trafegaveis com bom 
tempo, havendo uma linha de omnibus entre essas duas ci
dades, embora não existam condições technicas que permit
tam o seu aproveitamento. 

3°) E' indiscutível a necessidade c'.e se estabelecer uma 
directriz segura de uma rodovia tronco ligando o Rio de Ja
neiro a Porto Alegre, firmando de vez os pontos obrigatorios 
sob os pontos de vista technico, estrategico . e commercial. 
Nos problemas rodoviarios as soluções devem ser precedidas 
por uma visão ampla c'to futuro, a que urr::a percepção logica 
da situaçã.o não deve prejudicar. Depois de acertadas consi
derações, chega á conclusão de que a escolha da directriz 
deve obedecer ao seguinte itinerario: 

Lages-Passo do Soccorro ....................... . 
Passo do Soccorro-Vaccaria .............. ~ ..... . 
Vaccaria-Caxias. . . . .....................•..•.. 
Caxias-N. Petropolis . . ....................... . 
Nova-.Petropolis-Sào Leopoldo .................. . 
São Leopoldo-Porto Alegr~ . . ..•................. 

Kms. 
70 
45 
9() 
25 
48 
33 - 311 

Firmados os itens acima e evidenciada a necessidade do 
se estabelecer e os estudos de uma rodovia tronco, surge o 
dilema: 

Como ligar Curityba á Lage. 
A Commissão está empenhada na construcção da rodo:.. 

via Curityha-Joinville e a realização de tal emprehendimen
to será breve, mas o nosso objectivo principal é uma rodr.
via tronco Rio-Porto-Alegre e consequentemente temos de 
procurar a cidade de Lages. Admittindo-se o proseguimen~o 
dos trabalhos para o Sul, teríamos após Joinville uma direc
ção a seguir que seria dada pelos pontos Blumenau, Trom
budo, .Lages, Passo do Soccorro. Depois de um bem aeabado 
estudo comparativo para escolha da melhor directriz;· con
clúe: "A di1·ecção (Jeral de um rodovia tronco, sob todos os 
pontos de vista, podendo ser no planalto não ·.deve procurar 
o littoral, consequentemente, fica indicada ·a linha mais 
curta entre Curityba e Passo do Soccorro que é justamente 
determinada pelos pontos então obrigatorios, Lapa,. cidade 
prOspeTa, Rio Ne(JTO, uma cidade_ importante, pelo sell com
mercio, onde já existe uma ponte sobre o maior rro a· atra
vessar nesse traçado; ltayopolis, centro de futuro, por onde 
passa o traçado para a estrada dé ferro Rio-Negro-Gaxi1s; 
Ponte-Alta já perto de Lages e Iigádo a esta por· uma es
trada de rodagem com 6 metros de largura e em bôas con-
dições technicas. . . 

Restará sómente estudar a melhor linha entre ·Rio
Negro e Ponte Alta pois é discutível a passagem em Ita:yo
polis, onde se apresentam duas hypothéses: · ou procurar. o 
traçado estudado para a estrada ·ae ferro passando por·Itayo:.. 
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polís e: rectifical-o; . ou procurar a linha determinada pelas 
villas Papanduvas, Rodeio Grande, Passa-Quatro, Rancho-
Grànde, Passa Dois, S. Cecilia e Ponte Alta. Como se pode 
ver-ificar esta linha é toda no planalto, tendo variações da 
altitude entre 600 e 900 metros. 

Trecho Curityba-Lapa 

O terreno neste trecho . é facillimo, zona de campo, onct·e 
j:Fse. trafega regularmente de automovel, sendo possivel a 
adaptação da estr.ada existente ou mesmo seu aprO\"dita..: 
mento. 

Trecho Lapa-Rio-Negro 

, ·Ainda permanece o terreno favóravel a uma linha eco
nomica · e em bôas condições. A estrada existente tem pos-' 
sibilidades de approveitamento ou de facil adaptação. De 
Curityba â Rio Negro a distância actual é de 121 kilometro3; 
póde-se calcular a sua adaptação em uma despeza de 30 
contos por kilometro. 

Trecho Rio-Negro-Campo Alto 

De- accôrdo com os dados do guia rodoviario dó A. B. c, a 'êstrada carroçavel trxistente. neste trecho- tem a extensão 
de ·98 kilometros.- Pela sua situação no planalto, sem valles 
profundos a vencer, pois nenhum curso d'agua importante 
além do rio Canoinhas é encontrado ·nestê trecho, é e'videll..i 
t~: que não apresentará serias difficuldades. 

Trecho Camp.o Alto-Ponte Alta 

. A extensão deste trécho S!)rá approximadamente de 95 
kilometros, em pleno planalto, passando pelas cabeceiras 
das aguas que correm para os rios do Peixe,· Pelotas e na.;. 
jahy. : Será um trecho sem obstaculos. 

Trecho Ponte Alta-Lagé 
.,·: •t . 

. A: extensão: deste trecho é dé 45 kilometros, com o: unico 
obstaculo que é o rio das Canôas; 

., 
:Em resumo: 

Kilometros : 
Curityba:.'iüo Negro' • . .. . . . .. .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . 1

9
2
8
t 

Rio-:Negro-Carnpo Alto • . , ~ ........................ . 
Çampo ,AJto.:.Ponte Alta ........... , ......... , . . . . . . • . . 95 
P'o'fite Alta.:.Lage·s·. ....• . . . . .....•.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

36Q 
Verifica-se nesta demonstração que será approximáda.o. 

ménte·. a distancia .de Gurityba ·a· Lages de 60 kilomêtros, 
emquanto que de ·Joinville a Lages 345 kilometros, e como 
o preço kilometrico baixa de 25 .J~o no traçado Rio-Negro
Lag~s, . podemos concluir, se caluplarmos em 80 contos o 
kilórhetr,os ·da linha Joinville~Lage; o· seguinte: 

Ecunomia em 345 kms. Joinville-Lages ::: 115 kilo
metros Rio-Negro ... Lages .. 

''Kilometragem ··Rio.;..Negro-Lages- = ·360. 
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Isto importa em dizer que com a despesa da rodovia 
Joinville-Lages, se poderão construir 475 kilometros n:1 
zona Rio Negro-Lages que é de 239 kiJometros; ha uma so
bra de 236 kilometros a 60 contos para construir o trecho 
Curityba-Rio Negro. Gomo já disse anteriormente a despesa 
de adaptação, a fazer, no casei de não se cogitar de nova 
estrada neste trecho, é correspondente á metade deste prcco 
kilomet.rico; Jogo com a importancia acima se poderiam 
fazer 472 kilometros de adaptação, quando sómente serão 
necessarios 121. Creio que nada mais claro ha para ev~
denciar as innumeras vantagens que se apresenta no traca
do Curityba-Rio Negro, Lages, Passo do Soccorro, para t>:e
cho da rodovia tronco Rio~Porto Alegre. 

Na exposição acima para facilitar o estudo comparativo 
foi considerado ponto obrigatorio a cidade de Lages, mas é 
possível que estudos na zona. Campo Alto-Passo do Svc
corro, affirmem vantagens em deixai-a á direita ligada por 
um ramal, pois a melhor direcção neste trecho talvez a isso 
obrigue. 

Resumo do traçado provavel: 
Kilometros : 

Rio-S. Paulo , . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . .. .. 501 
S. PaÚlo-Curityba . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. .. 507 
Curityba-Lages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
Lages-Caxias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 205 
Ga~ias-Porto Alegre . . . .......... , . . . . . . . . . . . . 106 

1.679 

Com uma velocidade media de 40 ·.kilometros, poderá 
ser feito esse percurso em 50 horas, incluindo-se 8 horas 
para descanço. · 

Transcrevi as partes mais interessantes do relatorio, 
pondo assim em evidencia a importancia e o vulto de um'l 
grande obra em bôa hora iniciada e que sob pretexto algum 
deve soffrer solução de continuidade. Não tivemos a cora
gem de nesta 3" Constituinte enfrentar o problema funda
mental para a unidade brasileiro que seria o de se proceder 
o seu reajustamento territorial, medida altamente patrioti
ca e economica, como base de equilibrio de nossa estrucf.u
ra política. E agora, resta-nos estreitar sempre e de um 
modo permanente as relações de brasilidade no campo mJ
ral, pblitico e· material, pela educação· que estabelece habi
tas, por· úma política de vistas largas integrada na mora~ 
e nas reaes necessidades do Paiz e mais que tudo por 
entrelaçamento fraternal de todos os brasileiros consegu.do 
pela construcção de vias ferreas e rodovias que en!lurtam 
as ·distancias, approximando os irmãos de uma grande 
Pat.ria. 

Em seu conjuncto geral .é dos mais complexos o habitat 
brasileiro e em seus variados aspectos apresenta-se-nos com 
uma somma de agentes mezologicos altamente favoraveis ao 
desenvolvimento de uma grande civilização, porquanto póde 
abrigar em seu seio as mais variadas raças de cujo caldea
mento surgirá o brasileiro futuro, capaz de enfrentar a 
grande lúta que antevejo no futuro da humanidade. Sómen
te com a construcção de vias de communicação bem de li
nead.as, consultando interesses immediatos da collectividalie, 
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-teremos ·a base a mais importante dessa fraternidade, tão 
desejada entre os verdadeiros brasileiros, porquanto ligan
do Iiucleos, villas, aldêas e cidades do planalto, têm-se o 
vehiculo portador da escola que instrue e educa, da iu:
prensa que revela á conectividade a vida diaria do Paiz. 
além de uma constante_ e perene relação de affectividade e 
de Ti:-aterniélade, reveláda através de escursões scientificas, 
litterarias, artísticas e outras permutas de ordem moral e 
material que engrandecerão e firmarão o Ideal Brasileiro. 

· A estrada projectada e já iniciada, em sua longa dira
ctr.iz, entrelaçará os Estados do ·Rio; S.· Paulo, Paraná, Santa 
C.atharina ·e· Rio Grande do Sul e mais a Capital da Ret,;u
blica, É obra de vulto ·e de necessidade immediata. 

· O eminente brasileiro, Dr. Calo geras, de saudosa me
mor ia e que tão bem soube sentir as necessidades brasilei
ras, disse: ''Do motor de · explosão e de seu emprego nos 
vehiculos, resultou a possibilidad.e de antecipar transport;:>S 
mecánicos em regiões que ainda não comportam a via-ferrE:~ .. 
Alarga-ese, em proporções não medidas nem previsíveis, o 
futuro da estrada de rodagem no seu duplica aspecto d9 
affluente de trafego para as conducções sobre trilhos, e de 
·elemento favorecedor do turismo, que tanto póde influir o 
certamente, influirá para nosso desenvolvimento. 

Esta necessidade já. está sendo comprehendida pelo!'! 
governos e todos os Estados estão traçando a rêde desSI)S 
elementos de viação. Ainda não fazem estradas, como o 
futuro as verá realizadas, mas encetam as plataformas re
gulares em que ellas serão construídas. Cumpre, desde ,já. 
entretanto, organizar essa expansão, e resolver o problenm, 
não por si só, mas em conjuncto com o das linhas ferreas". 

Ora, é precisamente o que acontece com a rodovia RiQ
Porto Alegre, que consulta os mais altos interesses do Paiz. 
sob os pontos de vista: estrategico-commercial-economico e 
fraternal.· Abandonar. tão importante melhoramento a pre
texto de economias, . quando existe tanta cousa supei-fma 
p.ara cortar, é não desejar o engrandecimento do Bras H. 
Ali, já trabalham perto de cinco mil oprarios, que irão se 
prevalecer tal orientação, ficar ao desamparo, criando pa.:·a 
o Ministerio do Trabalho serias difficuldades. Era preferi
ver mil vezes supprimir esse Ministerio, reduzindo-o a um 
simples departamento ·da Viação, ·e com as economias re
sultantes proseguir na senda sadia de abrir estradas, PL'O
blema magno de nossas necessidades. 

O capital que a União dispender nesse emprehendimen ... 
to, num futuro muito proximo reverterá aos cofres publi
cas sob. forma de novos rendimentos e enriquecimento qa 
zona atravessada. 

O territorio paranáense é um formoso rincão de no3sa 
Piltria:, pela suavidàde de seu clima, uberdade de seu solo o 
não melhor belleza de seus multiformes paineis naturaes . 
. E' uma terra que encanta e fascina. A's mais altas mon
tanhas da Serra do Mar, succedem-se os esmeraldinos cam
p.os do planalto e mais além as seculares florestas, incal
culavel riqueza pela variedade das madeiras de lei qne 
apresenta, sobresahindo nesse co~juncto admiravel o erecto 
e majestoso pinheiro, cujo lenho se presta ás mais variadas 
obras de construcção. 

Não menos rico é o seú sub-solo. Em seu territorio en
cmi.tram-se hoje as mais ricas jazidas de carvão; e o carvão 
victorioso, aquelle que em breve virá substituir o que im
portamos a peso de ouro, do estrangeiro. Importante tem 
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sido neste assumpto a incançavel operosidade do illustre 
paranaense, Dr. Lymacho Costa, engenheiro civil e geologo 
de nomeada. Graças aos seus esforços iniciam-se em nossa 
terra as explorações de varias jazidas de carvão com ver
dadeiro successo. 

Da analyse in-natura effectuada na Central do Brasil 
,colheu-se o seguinte resultado: 

Humidade • . ....................... . 
Carbono .........................••• 
Ma terias volateis . . .................. .. 
Cinzas ............................... . 
Calorias • • • . ........................ . 

1,70 
33,40 

5,HO 
9,10 

7.609 

E' quasi provavel que depois de lavado o poder calori
fico de nosso carvão attinja a 8. 000 calorias. 

A importancia dessa nova exploração ora iniciada, re
salta á simples vista. O nosso Paiz, importa annualmente 
2. 000. 000 de toneladas de carvão, correspondentes a libras 
2. 500.000 I Se podermos nos libertar de tão pesado encargo, 
teremos evitado tão grande escoamento de ouro para o ex
terior, com vantagens surprehendentes para o Paiz, pois 
além de se tratar de uma nova. exploração, não devemos ol
vidar que ao lado do carvão, surge o não menos importante 
problema da siderurgia nacional. E terá o Paraná, carvão 
'em abundancia? Da Estação de Barbo.sas até Figueiras, pas
san.do por Barra-Bonita, existem innumeros afloramentos 
carboniferos, com carvão de boa qualidade, com uma capaci
dade avaliada, estimativamente, pelo illustre engenheiro 
Dr. Arrojado Lisbôa, em 24.000.000 de toneladas. Outras 
bacias se succedem, dependentes de estudos. 

Ainda aqui intervem a questão de transporte. Presente
mente a remessa de nosso carvão para o Rio e Norte do Paiz, 
vae. se fazer pela Estrada de Ferro S. P. R. · G. pelos 
portos de Paranaguá e Antonina, nas seguintes condições: 

De Barbosas a Paranaguá, 537 kms. a 70 réis a 
tonelada km. . ............................. . 

Despesas em Paranaguá , ...................... . 
Frete marítimo até o Rio ...................... .. 

37$590 
5$000 

20$000 

62$590 

podendo o Carvão do Paraná ser vendido no Rio a 80$000 .. 

Mas essas condições podem ser modificadas para melhor 
do modo seguinte: 

1 o - O fréte da tonelada km. pó de ser reduzido a $04U. 

2° - O frete marítimo utilizando-se navios cargueiros 
apropriados póde ser reduzido para 10$000. 

3° - O trajecto póde ser encurtado de proximamente 
200 kilometros. 

Nas duas primeiras hypotheses, o custo de uma tonelada 
de carvão passaria a ser de 34$480, ou seja um pouco mais 
da metade do preço anterior. 
, A terceira hypothese apoia-se num encurtamento evi-

dente do trajeclo, pois quem observar ligeiramente a carta 
geographica do Paraná, verifica que, presentemente o tra
jecto se faz por Jagurahyva, Pirahy, Castro, Ponta-Grossa, 
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Cliritybâ, 'MOiT:etes·: .Pa.fíaifátruã oú ··Ant'oufila:-':'oU · seJa:iumn 
tónga'·cürvà . ~;· !dóCJe'! apprõxi1nadamentê i : ser ' : sub'stuuida 
p~la 'céirdi :cOrfe&pMi.a~;· qúe' lpil:rthtd~ ·de·: JaiJO.ara:h3'va; : d!.; 
rua::-se: ~ á MóíTetesr passlnid'ó'~j:ror- ·Agaunguy· I d&: ; Chnài :·Rio 
lJrSDéO:,· · .Coloriiba. ,<>Tão" !iot8vel1 • 'emprebendimento i' libertaria 
o''Jiórte"·de 'nos30''Estadâ·~iY· Porto'de' ·Bautos; alámL·de .. que 
~~eria·: ri·'prógrésso :d1:f' outraB"·':Zonu:rteas ·do'-·P&taná. 
Essif'~rada: seria l}·Jeixo: 'prinropal·da1 economia .paranaense, 
~oié': eom ' tal· 'encurtamento; ·baixaria.·· de ·i .ttOOO; ··o· 1 frete ~da 
tonelada' c:a~â<Y;:e par!l''Uma· etportaçAo de. um milhão·de 
tl)tteladas.:annualmente;' :teriamos-. uma· economia de··:14· mil 
conto's, sem·J entrat'mos .. ·em conta· oom ·a exportação de · eafé 
{nli: fmiiiimo '1ie ·400 ~ 000;--' saccas por ano. o l. e . mais outros 
produ6tos· éomo,•o,milhót· feijão, .ele •· - : . . ' . · . . ~ .. ·. : 
r: w :J V~se · ·qu13; ·o ~Paraná,- uma. . V8'.&, est.imulado . em suas . ene:c..: 
gias,: :-restituirá~;á.:União..," bem :compensado. O: capital que for 
lá~ ltispensado. ~-d~resentemente, já oocupa ··logar de,, destaque 
na arrecadação de rendas :rederaes, achando·se colloaaóo :em 
'Z~:iop;r .entre•os EsLados,,~.mantendo· sem- recursos ex_t~:~~iores 
UD:lA'J·divisãa,do: ~ercito. ;e- o ,funooionalisrno. fede~al. ., ., r '· ~ 
<-.O :i i Entrê'·~s Estados ·da· União, foi f o 'Parw1uma -das ;grandes 
v~t'lmas ··dos :êlêScalabros · •administllativos e ··du: :b'responsa~ 
lfiUdâdes de~ governantes qu~ ·a irevol uollo de· U~SO, expulsou 
d~ ·,podei''; :J Com suas ;,rendas.· ··a· • progredirem •.1 de, anno: ,-para 
anno~~ ris-: seus:·dfliígentes.;)iDa anela ·.de: oonsecuirem: pr.es~io 
pOtiUoo para: :e! feita. externo~, ·não • .ttepida~am. ', , em: ::~:abalai' 
pro!nildlimeilteJ:(ti:Setr,.-;or.edif.ei,·J,á custa, de: onerosos.,emprés"' 
timtisf exteilili;S" ê-.. iníeroas,, ·.que·.desapparec!ll'llm :na. :'loragem 
défr:nma:•Jv~rda!reir.a.~demagogia; .. :adminietrlltiva.; .. O :easoê;·das. 
prc;uirissoctas 0<& ,;typioo:.: :: AJcanr;al, á rvultoaa. imP.Oda:®ilh:d~ 
60.~ :ecmtos'~ que::Je--Thesou~a ~e1•á: de .. paKIU', . quaru.to ~-:; ~rJ(l 
qué;•.não' · col.b,eU<imais, cde::4.0 ~00 ~eo1;1tos. .;m . queJ, f oi t:3;Jtppl i.~ 
cacio~·.útil;p.provêitosa., ideS~re:·:dinhe.iro,.,,qu~ . um .. milhão:, de, 
paxanaet1sesnjá' está: paga«do;;·grac;aa1,o ohomado- impoato ;.;da 
rea;j!tistamento;:'bNl.nslleln:;poderá. '.l'~epopder. :·.· . . . ·· ':::· ,:·rt:).: 

Somos., devedoreS;\ de :quasU~50• ooo._,oootN ... : J,.,dí..vida;:€\$~ 
trangeira, . resultanté de outro fabuloso empreatimo, encon
t-ra;se':emirafrasó:desde·.rjân~iro dthf932. 'lt(J :b:>',.tq .~ ;; 

Embora ordens terminantes do Minislro da··· Fazenda·, 
para que fossem depositada$ nos Bancos as !lUantia~ .. ~or
respondentes ás quotas annuaes, assim' nllo'' ·se procédmt, ao 
contrario,. :Í:j)i: <teti~a@.•po. ,B!lnco . um depos,it~:· ~á. sxí,s!-ente 
para esse fim, e gasto em outros misteres. A. importaiiQil,\ dos 
coupons em atraso, a partir daquelhi' dát.ar :n!ci' -·se• '·afa!1'ta 
muito da quatltia .. det,,360A~~o: übi:aa,- que .o:·.Go,verpo Consti
tucional terá de pagar. Em que pese as grandes possibili
dades do torrão paranaense, não ba a nesar que elle foi 
victima de verdadeiro assalto em suas fontes de rendas e que 
é.itfJMe::assi~-j~pJ(Is 1> es~am~!lt.o-;..d~a_es -®~~r~gs-. p~ €,11 es
trangeiro; em consequeneia de uma nefa&ttâ::Pl?l~~ica~: . ·, .. · . ; 

Approxima-se o momento em que o Paraná ao ingressar 
Dá'rói'dé'in. eonstittteional(ó< sed~povo:;será •corivooãüo. 'J}lará. es
cól~r o~=seú··· ·gov~rno .r. iA_ tê; :entiio temos! •sido• r;tmelados . de: 
al~em}ftiá'is'Jp~~oso, que: considera o· no~ :Estàdo ·eomo 
úmBtampãó'] de' :nada ': nos. ''servindo, o berotsmo·.~ de nGSsa 
getiteiJilile,·:a;• cú!!t!f!H:Ei seu ~ner6so:rsaugue, se ·lioo~:·por· 
mas c ProPri~s' mãOS: :aos máas;•-gmrnos. • •· Toda1 ·:p~ldenêio.: · e 
at!Vârteneiâ ~ •baseiidii ;: nas. liÇões1 íd~ nm paesado b~m · 'Tece~te, 
tmo tnnoppórfuiíá1 ~para': :qtíeni' Já. está saturado· de arca~ ' com 
riiáós=·gOV'erW:Js. (<~~,:,~: ::::;. :~ ::·:·.->·.! · · · · .·· ·· ·- <-- :;-
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. r;~r_i ;-.r~,;;Ve~de~~nSi~~Q; 4~~~$.1)§0. ·~C9Jl~i~ .~rJfi~::l' 
®lr.o~ jijio,. JlOJi•,faa~j ~rP.lq~~~-~m-; ,de,, ;!~;U>aJ.9;9, ,9, ~I)YI?:~R::: 
vemo · ~cve .~:r.8D3ir- . ~m ::;~~.IJ.l, 1P~~a~~·· ~Hlw~·-:P~~:~.--a._ c9.~~ 
plexi,datle, da~, pb~n.~s- ._~c~li,~~-~~~m. .. :cr. ~ise >..·h o~~~~~ 
não .. :s.ón)ente r:®m~go-i -:-~,as. ~:Pt;~~~m~(ê _cÇ>Db a .ool~ecA.'vkt 
dade,,, :porque ~- .um~d~tentoJ.". · passage® ':!dos-,bens '{)ublioos.-; 
alrian~é: e ,.raspéitador:, d.as .léis,. ~e. -~~.tjt,u~ni~·as;-~~tia.~ 
efíeotlvas,; da,: oommunhão ; e. ;dQJ ilJl~lY.ldJlo, ,:I>Qrql,le,: ·.:. ~ó.m~!d~. 
numa -éspbera· •d6 seguranças· plenas; .eneQntr.am ·o; traoo.J,b_o -~ 
eapitàWás · supreúlas: 1Jases cie amplo :de;sen:volvimento., . ::: ·." , ; 
·' :c~ O •Paraná<:: está longe: de ·ser ; e~uipa~dor 1l'tuma. modeata 
oóoperiltivã; . tle .:rytbmo '· simpleg; e :·mecanismo: fatal, . que: ,.a 
ninguem t .póde elev.ar; ás · eulmillaooia,s·. • da '.estadista .. : ffodos , .os 
povos civilisados do mundo, .iricifuindo' mesmo,:anRussia:lnlh 

. detna, 'entregam• os; seus: 'destinos • .aos. ,homens,. capazes- d'e; corri 
um 'g{Jlpe: :de: 'Vista,·: abrang<erênr •á: eomple±iàadei 'tlósc. phenO':-; 
menos so~iaes, ·~eónduzí'ndo ià c~lnmmihão áõs. semsq~rcmdes 
destinos"·-! :•·· .:-,,,.. ·· · .>.·_; ;~·· . : ... · .. ·· -- c ... :. , .;-: ... -•·o · r.···· ·· ., .. 
-.· · ; · cal~eras, :em: r~~- 'Úví-o·' Pi'oble •. :dé." Gott~: ~~ând6 
se referé::á·' sele@d;ife:vatôi:'ag, ;assiJtJ.''se;eXí)ressa·f:<'!Precísa;.; 
mente:·~bi: : se . -revela: ,ot;valor·; deA1uantos, ·lQUer~ l)()s ,. seryioos 
Illililicoa;·; tJuBl": \nas ,empr.esas: ;pat~ieulares, .. _,Uml :aJ! seu: :cars-> 
sol:rili' i .os .problemas í:da:, prod.ueçãq. "Deficiente:.; seu p~epa;rl}; 
tet~da•se: O• fmovimên~aseencioDáb·.·Me~ sua · effiqieqci~ 
sesne '18 ·.·curva' ~ 'IJ~Gg['eSSG'" seu tracado1 uniforme-.~ Só,. ~é' e:5~ 
cepoionalmente·naqmnbuadoi, em1 :sab3:.-: e:: tiatfae iàa~ realiu,.. 
dora: ; íeahem- ,·-a· :supremacia. si::leiar; e;~· coru;equen'eia-:!lógicaí.-··íq 
pre~ommio: p()litiea•nK' oevdlucão! coUectiVa i -dos:::gropi:lsll3s~ 
ridos ;•1'.!: E mai& ·'adiante:,'! acercaeenta:: ·~ComttidQ,.·:para·, oamH.. 
nllai!l{)ar~' '&;frente;.~ riom rota ·conh'eoida· 'e. ·-pa9so :O'onfiam~-~É! 
quê'stãb '('le::vii:fa,e·>lie !tnórte· ·() !Ol!mareü:i-se,·a~ élites' diri~n.:; 
!::éS~ í~sS~ iê: em; todOS· OS :paizélj('nÍ) ;'nOSSO: :mais;lt!fu:.·emi',todof!); 
a ipl"eõdeUp~OI qtté:Jdevêi"a! pliimat' ·no espiliito •àaqúhlles·~~ 
nos >dnefus: póUti~'.í Bbmo:,ntóra• · delles,L doe; côodlletore&:·del 
homens e, como- taési•:.oonaborairtorna ' tr~e:ctoria•> peroor:rióa·~"': 
tMuito'liem;. mmt~<-bemV' (} 'Ortzdor;~é eumprimentado .. ·)l,,;;,. 
-nt~,~: ~ : ·.~ .:· t 1: t : :..·..-~·~~ ~~~t o:.uL.: '.l c~: ú'1 ~P~J ~·L ·)::u; :~ :t~·:~: ~ /;'"~i ~~::J~~r;·:~ 

O Sr. Presidente .~1.Tem a:])alávra~Qi-, Sl'-..!;·l(ugo~' Na~ 
leãQ.• ·:.(Pa~a.) ~··~'~i~::;~ c·~· ' ·.:, ; :: : •; "~ · :·_.; ior::-l•"'' ~·~c .. ::t:!; 

~ .,.: .. .'Nã.~.:~stá · .pr~~~{~-.~;r:·f~ -~~ :~:- .. ~~_.: .' .. ~~~2;:.~:j, :c:-~~ :\·;·:;:: ::_/:~·~;~; 
:: ~Tem· a·pa1Q.VI'a: o SI';; Gêneiôso-·iPoriee~' :·(Pama.y·J;!·: -,~,-; 

~..-.-~-·~ .-Nã'~. :_.~·~l{$,~ :p_r~S.eJÍi~~~~: -~~.~~~ .i:: r- :~ :11::.- ~,. _: :~w~~~~ r~ ; ~ í ---~., ~-·."t E i '~.- ~~ ~ ;..-~ ~ j-;~·~~~ '} 
'•• .• " ~ ~·· • ,. •·· ~ ••• ,.. i._, ,,,;,-~ 1 • '_ , ,,_.•• : , 1 •·\I'.,H . ._.y'l1 1 

- .. -,'Tem·a"palavra 'o. .Sr.::-n·ériríli'üe'-'D0cis'w'ot'th~· :;. .~ : .. , 1 ;;~~: 
-- .. ! · l ·· .. : ~.· ; ~ :•:~~ ::: ;. !: : .• ;;~- "·8'1.• ~~~:_.[ .·~ ~ ;: ~·-:·f ~:.; r r:T < ~--!J:;··:!d 
:~-~ --~ .. : •_: ~,:- ·: ~:~ · =: ~ f; J._:;i ._ :i;4 : --~~~:--·~ -- ~ ·~·~ {+ - _'i• ~ • • : • ..... . _~: ,, 1 . 

·:: •. :J ;: _:;!_.:;·:·: · -:.~ ~. JJII"F ·-! ::-.J; ~ J ê. 1f:~J u.r: ~..o:.. .. [~ r .. :~.·llJHj ; ;-:,·t ~5 ~ · f;(u f ;·):- .--

- - O -sr:·-B.eniique "DOclSWónh:)iede·· ·e ~obf.euti-t:)ertniss'ãO' 
para falaí''·da bancada~·· , ;:~;;; ··' · ~ ·.· · ·~·.:·; .. ·.''''"''. "b ,·,·::,,:_; r r r.--~ 
6~ ;: .~ -: '_- · :·!.i~~ i ·. ,• ; ... :·;_···:-,~: 1" , ... u·c· rn.c.:·, .(1:~> - :~~ . ;< .·, ~: ::. .. ;~:r!;;·,;·~·~ t···/ 

-' ~ o .. ~. <Kemique.;Do.dswo~h,.(Pelli: ~~dem):.:,;.:.. &r; ~Pr~ 
sidente,;,;eu aguardava;·a eanstitui~jo. ;d~initiVJ:\·.! 9as · Con.-~~.: 
míssães--:Tecbnieas: :d& Ca.mara..., para _agita~: .. , ,a!!S.QW-.Pto'·.:td~..; 
maior interesse, ,relativo: .a,&..--: ~sin~, pqpli~o., ~, :O®.a~e~j.aqy_. 
entr~to,;;pela .oPnti~WaQ~·: !alt;a ~a nUIIJEI~Q',; que-1 1nãg .. ~ 
pe;mJ·tte,: a. ~QlllP9sicão,·9.osJ:::.OJ:8iiq~ t.ech~i~ qu~,, ,~~o~ ~e-:; 
op1~r- ·;S_QbrQ ª'~~~diyersa.s ll)_ateri~ . ~~Cili,tÜ,nhwta~: ~~p:J: .. p~ 
~a~ul!:;~Jil -deseJQ·, ~~1ll<ml-~ P!?I1;,Jll8,l~ ·;c,teW.PPJ·:~' exame ~r 
questão, mesmo porque poderá o Mímster1o. ~~:~~~~"'~" 

.. ··. 
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-5!3-

~ri 'l~tDiciátJ\ra-de fPiõb'Pl5i'liá' lututa' G:olliml'Sião ~.Eduea
çi6 ~ ~!iJVadoPclid~";da~.'idéss;rque·.nesta-.znomént.o: vcu 
~'BI:l~_:da:;U'ibuna-•. :·l~r) ·5': ·;;;!• :·:.: ••r, ,._,., ;.:;·n::;; · ·: '~ G:;~·:.• .; 
,r, L:·,~ Ufe1oirila r;a~~~~ÍnO~('Seeftndã'i'ii);"l6ii800 : ·a; etfe~ '!)() 

perlbd~.· iiisci1élo~riir'pérô mmi.Sf.i'ó! 1Franei'Só'd ' Oámpo~~ qtte 
tantõ '+êtevoj_;déU~;~; p%.stá.'' qti~:·por: 5ãuás; rvézes' océupaâ,1'~ 
belece a seriação · do curso secundaria em 7 annos~ ·2àefi'(fô 
que os einco. ogmeiros c.onstituem o chamado curso fun
dà'metital' '"'J' aS'1'dbi$:-'réstanteS'' o. êfómpleíiientá'r .... -
~~-_-._ fun. :ill».:l~~)íí{iiç~-;ij~:'íeJi~~!~im!~)i~é·'mbdi!~cou os 
(.}la~. que .. X~~~rª'ya~t. e.~;.:._.re~aC~~,,aÇ,. en~Ul~ :PublU~O! Se 
qe~eJ;;n~ .. 'I~~ (~ll;Ç.I4,a~to . p.~~ .. f gr~~q., !-'!Jill·.'I\';UDe~·~ .. s:U!1'1c~ en
te nA, cprso~,-,n~.t~rno~, d~ ;ens. lnQ aeeun4arJ.o .• ·sob ·o reg1me 
dtf.Üt$peeção, ·-;s.'' li,/ fá;e\llt.á'd.o '~r . . úe'r r ,i e prestar ·!eiame de 
ij~qilaÇ~O,' ·-ea: . .:~~~rra :. $~~í·~: ',é·eg· ,e~'·-~~($'). $5. ,.) .. , ~C:J~t~.n.~~~. ·. ~.·s, su~ 
cess1vamen~ •. :os,ji~'· ·hablhtação ~'-quilrt.iL e· qmntli ser1e 
do curso, fúnd&:~ental ·.· a:os ·-~ndid,âias (ftie · ápresentiem os 
s~~i~t~. dóe~-~e~tb~: ·-pri~eir.~; ~óert.f~ão ' provand(). a eda~ 
de ·mmmm · de· -H~ annos •para' :·a. mscl'lp~ão nos· exarnes da 
teraefrà. 01!erie~ s~ndo; . recibo '•de: ;paga:mên ki . das 't&:xas de 
e%aine .. da· tere'é1rtt';, téreeiro~ pi&ra· ,insoripóão · nos' exames 
de quarta' 1oü:. '(ítiiftta sêrie;- eertidão'·de'·nabilitàcíio'ni seria 
precedente,:· obtii1a '·nos ternios désse artigo e dos 'sÉJ\ls pa-
r·agiapbos· · :: 1·::,:;"' ,.: · . • ·, _;, •· _. · ., • '._..,:, :,:; 

·· · · o obj~it"'ó ' : visiveF dei; te ·dispositivo do·: dooreto nu
mei'ó 2t'-; 241, '~' .\ 'ld~ :afiril de· i932, 'que consolidou·: as dis
posições. sobre a .o.rgani~acão do ensino seoundarlo, 'foi evi
deiitéinentet · ci'''\ie · 'toMiat · 'POésiVel ·· aos estudantes, maiores 
de' f8 aní105;~·e,;; preSlàção :do· éurso :seountlario em -um pra
zo menor do _qu~:' à<Iúel}e. que -'6' uonna.linen:te--íi.Xado para 
mh!ij:l:iláls -~estudalites·~ · · ,. · : ' ·~ ' : ~: · ·· · · ·' · · · 

.. Ora, ~r .. -Pl;esidente, .facultou-se a·''esiài· e-studantes, 
rilaiore'!i., de 1'8 ; annos-. ; a. prestá.r.lio' 'imm&iiata·. ii~; lf.res serias 
dó. 'urso .. da .C.rüneii"'''!(la:··oo ·"riaà e' &/'ter. ira S'''ies e . ,Ç ·, ,V. ., ·· ~.- · ·· ~- . • ·. ' , • · ~ . , .. ·"~ I O 

em·.-.~~guid~ .~\i~-~~stv;a~~~~;,' a ' :;pr~stàoió d~s.·.·~es ~a 
quarta ~er,~e; .1;10, E!Jlng seg!-nnté,, o·. exi)mEj)ia··qul~tâ ser1e, 
háv~~~!J, _ p_qr~m., a, •. ~~!';~c1~.: :da ~;pr~.s~ão,: e~a~D.l.ente. dos 
~~Iil~~ .~.el.~t~~~~ · ~~ · '(}:01~· ·apn!JS: ,ql,te~. -~~~ue.~ ; ·o· e urso 
cótn_p~~mentar~. r$.>: é; a. sextà e a .. se~ series .. do curso. 
-~ L N'[o 'ná a ü\r'taa.:' Sr :. PréSidi)iif.e; dk ®e-~~ :.lei: d~· ;~nsino 
fRj: ,,s~ia . :e ~~'HlUa~do . res~belec~~: â, · s·~riil.çã~ · dos sete 
annos . ~o~ .ç,urso, .~por.~~ · re~l.inente, niio .·era.., .oo~pr,ehensí
-v~r ,-ffile, ·o.; .~ú~~o:;,~eeuri4afioJ· !C?ssé. !_fei.to" a~il-~s ~- o!neo 
annos, quando o estudo aprofundado de certas . 4ISoxphnas 

~~~ ~:~~r~~~p~,~~J:.~~~tAd~1~~~~ ~~:!: 
~!O.' ·eétá.' à_eiio~~iião" 'ncL .niomentO; .. e,. :',óonstitue: ·uwa ano
maU a da' I e i,'· é ·a · exigencia ·em. relaOão ·,aos: ·4~iürui'os. maiores 
d~ 1 i~ : a~qs .~ .. pr,es~çã9. 4~~-cl#sA .,~cpP:J.p~eiD,.;~Wâr; ·quan
do .este. au~da. ~,.. fo1 :lnauguradq,.,sequer ,par&. oa que !o-

f!\~' ~~~~~u~~cl~o~ ._i: ;~~~~i()~~~P,~·, ~~.'~pós i~~~~ d~: nava 
· ~--:A .~encia~ ;evi~entém.éP.~:· i:Iev~ria,.ier: egua.l para to~ 

d~~ ~.·:~~;:~l'~w!i: -~~~~Rã;o .tivess~ i~ .. ~er ~º~:çta·,·. e~atO está 
cm,e, rde,Y~. r1a JD~. 1d . .ir;. Só.br~ ~os , ~1. um... nos ~i. or .. es .. 'd~ i'S. )._LlUl OS, :po· · ue ·a:;estes; ·e~ta~ •.. :a:l~is~riôió''.proourou abrir 
mW~~~·~e~~~~~~~G!S'l~~~·~"r~--~~;~b~~~oã~,a~~;~~~ oer-

... ;- ~ - - - ~ ~,~~f nc' : ~ _ : < ·-· :·- .. :('" 
·''~t,O:: Sa. fADot.PBo;·.:·:BlmGAMD!r-'--··'E' ·•o·"·i}ll'e·:· transpa;reoe 

fiai·ãei •. -.::"":;: :nt• vt~ };~~:·; ._::.~· -.: ~ :~: ~:t ~~:_; ::--~ · · ·:..:.::. . .. :-'t =- ·. 

C. D. - VOLlJ.ME n 33 
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-~-
: ~ , ;· ; ~::clpttat G...f.et1iióElmiille'ito'lna lêVp~· iO; iniel~ da· nova 
- ·· . · · .. ::modalidade: .:de:J admisslio .-aos' -~uraos ,'!:QPerjor~.-, t~~ 

mo esse que só se verificaria com a ~elusiio-;d.o c.ur~ 
:· . ao:~~fu~qamenta;l .. p~la :Wi~e~a t~&:: qv,e .}lo!ivess'e 
. ;. ~egui~o .. Joda a ~e.J:~ac;ã<ubl.,l~· ,.. ... ,. . . .: ..... 

. : .-~ ,.- ···: . or::a.• é··b~m :de.-•ver•se-:que rcôm. a~m:Dilos."~~ t.~~ 
'.r , mmam;.o~~5~ .:a:nno d8·:acellrdo eom ·o ~JitadO: ·ad~go :! oo, 

!é'; impossivel;··:por ~erem. -elles -em .numero. rel!ltiva~ 
.1DBD.te:. pequeno; · m"gani.zar: .os· cur•o.s. complemenf(tr,e,y. 
· · · ·Em([Uanto· isso,· porém, -os alumn.Os ·que·tertninam 
o curso secundaria de accôrdo com· a: .seriàçiio·. antiga 
pode~ inscrever-a~-- DOJ, ,e,xames vestibulares_ das es
cólàs superiores, ou fre·queiitar 6s ·cursos annexos -a 
estas, em que estudam apenas as matarias necessa:-

·• rias aos ·vestibulares~·· de; Silc~rda: oom: o art~ ts do 
decreto n. '2L 21'i. de '4 · de abril de 1-932. . . · . · 

· · · ·' . ~e' 'para os maiores'·' ·de i8 annos :1' -lili permittiu 
. ~ina situa~ão excepdional, pela. qual ficaram· . ell'es, 

.·:_. :, pai'~ ~o· ef!eito~ dá. qoru.::íusão da· o~rs9, pratle~mente 
. .ass'1milados · acrs estudantes· do i'eg1me escolar· ante
. ,rior,: :alo '.se.' comprehende ·que :sejam· obl'igados a um 

- '-- · cu~So .que, .·aetn~·~~~~t~,·:~iúda .. -çl~· n~nJUe.~ ·se exige: 
Clara está, po-rtanto, a razão do que. pe'dei:n· os 

aba.ixo . assigp.ados, isto é, que os candidaLos que con:.. 
ClUirem··os exames de· babilitBQlti:J· na '5° anno, de ac
oÔrdO 'cÕm ·o arl~. fOO do .. de.ereto n~ · 2L2U, de i9S2, 
n!Lo _S'ejam ·. obrigatfos • aei curlti ~complementa1', de Que 
trata· O' mésmci . decreto, :émquiintó o niésmo curso não 
se torna exigivel dos . · eandidatos que terminam o 
curso fundamentar dé acct'lrdo com a· nova lei do en .. 

.. , sino.· Com taes fundamento$.:Jt: qu~ ;pensam não ser 
· .:possiv:el .opp.ar qualquer .. obiee. legitimo, estão certos 
.. os signatarios de .. merecer. de S •. Ex. o Sr. ministro 
'da Eduéa~ãp;·-a almêjaat:f2 )/U$~ " ' · .·. 

;· • ._ •. , '"·· · •·; ~- ·~: .-.·.- ,:• .• ~~~·j.;'.o: ~ :.·.~ :r•; . 

·: ~ . ,~: .E$;"iequerlm~nfo, .. 'Sf .: . : P~ksi<ieti~ •. é ·: asiignacío·. por . va~ 
#Õ,s:es~udantes~ mai~r~s: de. :f~La~ ,·e ctue:.Ir.equep.t&:m os 
cursos. nocturnos orflctaea: e .oificlahzadog. r-- , . .. . . . 

.. : .. . Q~ndo .tive a. hoora, de. ·p00l!~ <Í 108-ár de director do 
*tern!lto·,do Collegip ?eêir,o ~_Jc:nn.ei á. ~c~tiva. de. orga
D1zax' ,:um. .curso nocturnQ~. ~clusmlmente deS.f.mado aos alu-
:~1l;OS ~iores. de i8 ann~s.,~. ,., :; ,_· .: . . · 

O Sa. MoZART.LAoo ~ Prestando ·inestimavel ·serviço á 
in~truccão do Distl'ioto. . . . . . . 

·'···' o·' sa·~·'1ifiisrerti'E ··n(n)swoRTH ~ :'!f{üt6 ·ob~igado a 
V. E:t. . . . . . . . 

•.• porque,·: anquantó a ·tei 'fild!itava~ "'1\os alumnos 
maiores de i8 annos a oblencão ~e cez:tiJ~~a~os .()o. curso se~ 
cundario em prazo menor do· que o· ·e:tigido para· os idumnos 
r~gularmente. matriculados, o poder publico . .niio lhes . orre~ 
fe~a)ls·. nJ.eios :1:1~ .. é?n'!ie_guirem-·e~rtitie,a~~; peta menos ,em 
co.ricl1~s ... PO'nlpattvets ·com.'· ;seus~ ·~reeurgos ·de '·fortuna, vtsto 
ttatai'..;se;· :na' :ma:icrdã., . de . estuoli.nfes :qtie 'tràliálh.am 'durante 
o dia.~ s6: poélem d~i:iltaí-':as' bons da noit-e ao' 'e:stut:m: .. 

, 
0 
·' , : j ;_ • :.~'I , ,'--: ' : .: • , ' , I ' ' :: , '._ 'l ', •'.• , t"" _, ·:' ~ : I ~ ; , d : '

0 
' - ' 

.•.. ;.Q.;,,Sft.;. ~Bo,;l;lJm~l.W.,... :v~·'Exr·., pr:ocurou: ,_ solu
ci~l)~ uma.~itu.ação :re.alment.e :dit'f~oil .. e- que J.(!ra ,opjec4> .de 
~p~cia,cão_.no~R; n.o ,antigq G,oJ:!gr~sso, .~uand_o ~ se .t.r,atou d.os 
pareeJJ.a:c;toS:-~. qa .~eJ:iaçã.o,.dQ:;~:~aAl~•' <· " .. ::, . : :. :.: 
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peíii~Jl}· _.~e~~'"n~~ ,..l ~~~ J~n~ a~-~~~~~. ~~~~na~'".'a~ ~ ~--
. .,. . . 

> ,,. _.V:.a~ sec; P.as~,;~ ·9F.~el!l :d<? d,ia~::lWq~a:J.,\ . · [ -·-- · · 

-~ · :. ii#.iP#EJC~~i(~~~))s_'~~-~-:~_':· : .;~·:'· .. >:::,~.,,~~; .,:'< · -~ ·.·:,· .'.'. · . 
• ,·;_}r, ;c·. 1 •1~ ;)'':;!,!; ·- -; .. ~··:•·~ : 1 ·I'; r•'•,_._: .~ .. ,-, ;;.s' -:. · ,·· ... 

,., ., .ClllW.a )lello,_,Y~ig':: J;®r.a.I; .. Lea-qdio_· Pinheu~o .. ;roaquim 
~.agalliãéS,- -~al,d.e~.'-F&éão ·.~ão, ~Satxlpaio,. FigueU:~o·. R~ 
dr~sues · · Jehóvah. ·MOita.'~ :su~- ; . Lé~, KerSinâldo : _ Gáyarea.n:te; 
Ireriêõ ;~*#~Y. '&Ianf·$ au~~;Ar!inciO_ r.;~c,m;·:pa;ul() -_._.;~i-
lho, Sampaio Corrêa, 1osé "-Eãuardo, 'Fab1o Sodré, · Manoe1 
R~is;, _M-àlló' ' Ftanco~: ·Mal'tiru. Só&re!;: Wald!)mlro' . Ma~hiie~ 
Mq~es~ ~~ad~; ; :Al_~e~oá' c_a~rgo; ·_ v.~ei'l'o · Cesàr, Qilici.;. 
nato--'Briiga,:· Carlota "üe ·Que:troz: R~nruwe' Bayma,···_Adolph6 
Konder Gaspar Saldaillia;: A'dalberto ·:Corrê~ Aeyr- l&edeiro~ 
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'Yáãoo ::de· t Taledo',; :·~io:.Penna!ortr;FJoão .Y:l~a. : ,EQ.w.alil 
Possolo, Guilb&rple: J?lasterj s:Eugenio .. M~llteifD::~ , de .. _,.,B~_, 
Augus~o Corsino, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Màrio 
Ramo8t :G1lstâo :.de Brito;·;Dand~·iMeinic~e,: .~ira. Penido. 
f.it .. )r .:.~ -----1::.~!~.! · -~ ~~ -· ~:l l• Í: · .. , ··· .i~ ·: T•J [ .') i :: ~H! ,;..;f: . :·r~: 

r,!> '!Jl]e -- } ., ,. ,! · :, ~ '. :·,'ôi\P~·-R~r~~:(.-_;::): ·:· ·~ : ·;"~ j; .:. 

I ; :) ~~? ~ ':'·, • . ·: ; · ~· . . ::·. ,· . · · . ..,.. :: : . i : ~~ .' ; _. :,. ·.-: ~·: !; ! · ,. :.. .. !·::: • ;:, ·.;.:·:: .. , ~ 
; ~- .; ::.. :-~·: · ;; : i :·•>. ;;-{ ;'; O! i5i ~:.l'"; .·.:b ~ d~- ~ !;h · ~ ·~ . t • 
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dô~bté: -nor:liit. ·4P;•mm·-·tl'atai·da. ,iqu&WicaoiOJTrequ.erida; 
ãJ~s~(lét_uauC~4I~o'YÚ.F~~ ' 1Ziai~ld"atle~··rr:·r,-; r!li u ~~ r .. :o'"' :: 
n : "'l..i:!w~ .~:.- ·(· .. l r,~~--~~ -~+~;- ~1 .,- ·. •.":1~:.: · ,_:..--: .· ~· :: ~ ~;?:~~~- .· ·:·:r~·; -~.,; 'r.··i.'"'-'1jJ. . 
. Fi ': • ' ·':;·.!'"!;·~·- A , J)rM:õe;"maiOridad~ a· que -sé. reteM. X) 

art. 38~ no § 4°, letra "a" do Codigo Eleitoral, tã: .1\07 
derá ser feita por um destes meios: . 

a) . Certidãol.iJé b~t~'iil~~(' q~do se tratar do 
pessoas nMcidas antes de fO de janeiro de i889; 

b) Certidão de regüit.ro civil do nascimento: 
, . c, t Ce.I'tidiio !le ... eas~eJ1..t to, nual!~O ~~la COU-?te a 

- ;:· ;. J 'data'· de' SUR ·rttliZa:çiO' (f 'á fd~ 1f8 :"àtmtà11dO wf :-
• .:·~: : .... -.... · .. : .···. :. .-;.:!.r- . -· ·'•'t ~-- - ........ u:::)~~~~ -;_;,_~ 

-~c , ; Ora, .&•; cPtl8Si~•, ft'1 -lEtf an~rior. adm.Ut:J8'., .comBo prova 
da.:.edaàe,:e-· 11&-ê.Dáei.Qnal~õad~j: àooum,euto-: ofijcial, .. dP ~al. ae 
i~se.· . Jl"eQeasar,i&menlef :::.UDmt>;:det!&aJ .::.Q<P.l~~l'i QJk4 
ambas. Não sei qual o cr~io:·iBSpirado!I ~;pQ:ll~aJ)Jl,Q 
dÇ). m:t.. ;,0 . d() ,QeÇ~to 2~9;., -.~WP a_, ~ir~~~~n.~i~., !1~ que ta! !d~rE!b>' ~ero ·-stit'piemmder--:~a:· PQ~~-- (le'··p~.sos~A~ 
alistamento Já em eurso, modtf1eando -~it1lantmnente":orgys.;. 
l.en:ra; at~H!Iltio seeuidOo· · '-' · · ·· ·" .· ,. . · . · ·· · '"· :. '·. ·) • ~- · 

· Por Qúe, só por esse~·- ~s~i..;"r~id· ij~-!~tumo 
para os nascidos antes õe f889; certidão de nascimento do 
registro civil e (lertidão de o~amenlo, quando della constar 
a data da sua realiza.;ão e a edade do alistando poderá ser 

d'of~if.ar ... a "PJ:P,y8._ , _~a: ~~e ~o, .4ili~tAA~f!J-•. ~.i~ ,..~q_ a.h._,c_.er!f. ·.d~~ 
· C8:$amento ue 'a:•e uem que '~ollVO.ló\1 . ·.n U · á . ")P,""'' 

annos. sem embargo de não ·sé''CHz~r nessa''certtift:ô étue~·edáíi'e 
tinha_ .o n~~te .• n~que.llQ.. ép~a:. ... n.ijp,_gro. v.a.:-.~~.fOtUJllJ:nente 
es.âe · ál'iuenl' contâ- m~' -~ 18· ·anitdS?'A. -~>rm~. 'n~~'tettt.idão 
dê~.P~àiil~nto~.'&: .. ~~~e.' <:«i,ôin. ~~~:~a:, !'~nsq~óu~~ô' ~'}~~ 
ha · 'Vt~t«·.~anno~:"PQ~: .(erY,f;i: :da .. b~~: ·~ 't"el;~_JyMN4,e ~~'·;r:~:: 
guerlment:o ·de · ciüal•fi~etto· àleítoral';: no· · qual: se ·. pre.~nda 
provar; ÊH!e 'íS~ve. realmenté; 1 ~Dt' e!Se' d6e'umetitol-qné'-6 .re· 
®erenunettVmàis'di!ii.''i~:annós'F ~,-. · .. ···· ·! .• :1· 1 : :.~·\ ·;: .•;·:~~· 

·>·<:fiÍjà'grJie·-V. ~;fi; ' 'st'! Prêâtd~fu:ê'. Q.u:e: aéa~a ·~"'oeé'o~er 
fâcto· 1 protund'àmei).t~' 'lieplôrS:vet !. contt'a .. =o.·., -thnif· :11e~- .'Jti~ 
bú~~,;.1~v~nt9'.'o ... ~~~- _P,ro~#o: ·.~ ... ·.(:, :~. ',:. ;:~ :~c·t·;:; .' ::.~ -- ·;;;~.-;. 
~.::;::a·_i1t:í~.:·v~ileratidG' ~coi~·:sr.;.,y~{.~;:.Qo··'-' · t~s ·~i~dp;~· quert'Q ·_ :j)or .. fódlls'·os. b .. s.l)r.unejf~;"' ." ,.::._ 
srd!ltâd~s. ~ecyiçps·?prês1p~J;. á.. Santf.ll'mliàf~n'ª,.:l~~~:.)l 
~~~~,~1~A~~~~~~~~:~~~-~::#I:Uje~~~~t ~g~::~WtluU~ 
~narw;·:t~iJuereQ.• á' ·sna;~rtüâllfieáéãd-: eleitdraTfiri'b~u- com 
umtt·:·cet-t1dAo''da'·Seo'retaria '· !llis!a. Ql!it fiU~,:~'<Lh'&~ítF si~o 
D~dô FederaL: ·NOi cârtorfu qn'fortnàrm-lb&'. ~;f&' ;ré"' 
querítnento · -fôra•: deferidbl:: :Es~: eU:la'dão-' !iltul!tre•: c()IDJ)á'll~ 
J)al'á!ifllier•:suâ ms-eripçi(J:e"'U!m·· a-:Q(Itfe.ia de'· que-·a·infoi'dtll• 
çAo ·primein--r&ra;·9rrada;\lseu·.-(rsqUerhnento~; 'estava-:tn:de.o 
te~ ... ·; ; ~ ~:· · ·; .. ,: ; .·:ir;i·.~~:;~ ~ .> .~..:·~1-:·vj~_-. ;:,:. ~~-.. :-~~:1·:;~:·; ~~. ~-· · :: -··u-: 
-~:· Esse,tiomem.tem netos·de;iSd&nnosr'3e•n4oide-:mm:.·tem 
NhOilt•hoiQem.; -casados~domnados,.. <de.<-.vida! ·'Publica;{ ··um -,dfKI 
QUaes,' bonrando.Jbe v o ~nome' ,,e:; as-!. tl:làdio6ee.~ : •iem-.;:assento 
Jl&Sfa;eau,:o 1!lob~ Deputado·:~mieu,JlaJDo~ <ijgma·:tfo;·;mais 
alto prestigio; <:e justifieaibt·: aeatamento.,~a. :tertai rda: bttrrit14 
w~•L·kA~mCido.t;.) .-· ·.-~. - ~~r- .,_ '1 ': .. , ;; ,,;.,:,·: :; "" .... ,-·~< ·.·- •; ";!, a:; ,. 

o Sll. MoZART LAGo - Não' stHtd'à:\icii'l'*~~l!lx/'O;:à'~ 
pasi;ado registramos;:: w-- Partldi:J--Autotfumtsta,·'o 'CJBS(j:~de um 
paG::ao .'quab! IDe!: e::~:-igi~·. a:·:4~dã.O (ler ;fuisctmento;· :émbGJ'B 
tnesseLeDe.!am •. filbo,~lfe' 2s·:·Uinos:..•·Ess4· eid~·]loro~falta 
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'dós, pela Fazenda Publica, então, ,sr: ;p.:Fes:idente, o' Q:u~dro 
t~ria smtra proporção e mais desoladora ainda seria 'JÍ.l0$sa 

.,situacao. ·· , ._ . . .. ! ', . :·.:· ,. 
' . . Por hoje o que ~de,sejo é dirigir 'litll. ~pp~Hp, ·c(>mo'dis~e 
:i!licialmente, ~os. nobres collegar;;' qu,e;·pdrv;;~itueril a "Com
Jnissão i,ncumhida de offerece:r suggestq'es·:·Cíue' .PossaM al:.. 
,:ter ar, para.·melhor, a lei eleitoral. •J •. • ••. '.' ! • · , :. ''· , 

Urge, tài:ri:berri, s·e encontre solução tendênte ·li.. redu:.. 
zk ()S malefícios que decorrem do registo civit,' 'p~rmittidb 
por decreto qUe tem sido prorogado na: s''lj.a vigenciá 'e ,que, 
Sr. Presidente, não é executado com ar; 'sêvel'idade .· conM-

'iia na propri:a \Eli. dando· azo a registos apress.~dqs paPa fins 
uniJ:a e exclusivamentil eleitoraes. , .1· .,._,.:;.,·, ,, 

Não se esqueçam os collegas que fazem parté da Com
,m_issão, a que· ern particular me dirijol''de ,q\}e offtciaes do 
Iiegisto civil p.er;teneem a aggremiacões. pa.r,~idarias ·e mu·i'
tos delles são candidatos,·de sorte qqe, .uns •no proPrio, car
torio .. e outros, .pel.a permuta de favores. ,e, attenções, em 
cartorios de c:ollégas, abrem de par em! par. as portas do 
registo civil para permittir a legaHsacão'' a.codada. de: si,.. 
-tuacões· que nem sempre sãci regulares,! -com a: aggravante 
de que.• os partidos que não formam nessa. ·.gre.i,. :que não 
seguffin a· mesma cartilha desses serv:entuarios,: não· des
fructam a mesma facilidade, exigindo-se-lhes desde o .. paga,
mento d.e emolumentos caros- até as. mais. severas formali
dades · de testemunhas, de identidade do 'declarante' e· que-

'\'j'andas, dessa natureza. · · . ·. · i,.,' . : .. , · · 
. Espero, assim, Sr. Presidente, que' as ligeiras ,· consi~ 

11eracões' que acabo de fazer ... , ' ' . '. .. • · 
~ . . . ' . . ' ' { ',_) . ; ... . 

O SR. MoZART.LAGo- Muito opportunas. .. 
• '; ·•. :. - .: ,·: _ .~ ·... " ; -~ '." . - · • . . :-. ·,I ,'., ( .. _- ',·_!<.: , ·. . : 

O SR. ADO~PHO. BERGAMINI - Obrigad~;> a V. Ex . 
. , .sejarll, nÓ .momento proprfo, exami·ri~das' pelos dignos 

·êblloégas da Commissão alludida; os qU:aes, imilis {ioutos do 
que o. modesto orador, -as . pézarãô devidamente; i dellas- exi.. 

·trahindo ·o -que houver, porventura, de -aproveitavel', ·afim 
de evitar que os alistandos, os cidadãos que q_uerem adtruir•ü· 

1ci titulo eleitoral; fiquem sujeitos ás torturas e soffrithen;.. 
~os que em vão os encarregados do alistamento eleitoral 
1hes impõem; cónfo.rme acabei de expô r. ' .,.: · '·i! 

: ' Por hoje, Sr. Presidente, a contribuic~o que e'u'podia 
'offerec(!r a esses collegas está apresentada; . • .. . . .. 1 '~ 
· Aguardo outra opportunidade para nqvas,:,qu(lst_õ~a 
suscitar, concorrendo, quanto em mim caiba, para melhorar 
o . nosso serviço de,· alistamento e qualifícacão ·· eleitoTaes. 
' (Muito bem; muito bem.) ·· · 
r::i ·· ;·; · · - ·· · · · · ·· ; , :'l ~ 1 1;, •. 

CÚ:r~pil.te,cem ainda os Srs. : 

Cesar Tinoco e Oliveira Passos. ·' · .. , .. ·:-i. 
f\ (' ,._ ~ 

Deixam de .compareéer os Srs.: .. : ~-~ .l : ' ~\ \ ; 
··C::>: -'_ii.1 U 

Pacheco. de Ot.iveira,• Thomaz Lobo;; F!e~nandes 'Tavora. 
Mario Caiado;'-Lun .. Tire Ui;' Alfr.edo da M-a:tta;. Abeil· Chermont, 
Mario· Ohérmont, Moura Carvalho, Magalhã'es ·'de' ·Almeida, 
Oosta ·Fernandes, Carlos Reis, Adolpho S~res•, Gotlofredo 
'V'anna., -· Maximo Ferreira, José Borba, M~rtins 'V·eras; .Fer;. 
1-e'íra :•cte Souza, Alberto Roselli, Yelloso'1 BI:lf'ges~ • !Odori; •Bezei.k 
rá, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, 'J't9lid''AlbérttY;' Sôuto 
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Filh-o; Luiz Cedro, Mario Doxningúes, Arruda Camara, Arnal
-dó Bastos, Alde Sampaio, José de Sá, Osorio Borba, Humberto 
Moura, Izidro Vasconcellos, Antonio- Machado, Sampaio Cos
ta, Leandro Maciel, Augusto . Leite, Rodrigues D,oria, J. J. 
1:\êàbra, Prisco Paraíso, Cle,inente Mariani, Magalhães Netto, 
:Medeiros Netto, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila 
Amaral,. Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, 
Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, 
Fernando de Abreu, Nelson Xavier,· Carlos· Lindemberg, Go
dofredo Menezes, L'auro Santos,· Jones Rocha, Pereira · Car
~eiro; -:l'Wo .çle Alvarenga; Prado Kelly;. APpio CostaUat, Car
Q9SO dt') M;ello; Soares Filho, Lemgruber Filho, Bias Fortes, 
Ri):>eiro ,Junqueira, AdeliQ Maci-el,· Pedro Aleixo, Augusto 
Viegas, José Alkmim, Delphim Moreira, .Simão da. Cunha, 
Jo_ão ,)=>erljdo, F.urtado de. MeJleze~ •. Christiano Machado, Po
Iycarpo · :Viotti, Dàniel de Carvalho, Levindo . Coelho, Belmiro 
pe M'eaeir:Qs, Licurgo Leite, Gel~o J'dachadp, Campos do Ama;.. 
t,lll; Qàrneiro de Rezende, Bueno· J3randão, Ja0ques. 1\fontan
don, João Alves, Plínio Corrêa de Oliveira, Theotonio Mon
teiro de Barros, Rodrigues Alves,' Mario Whately, Guaracy 
Silv'eirà, .Hyppolito do Rego, Zoroastro Gouvêa, Abreu Sodré, 
Antonio cCo\éello, Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, José 
Htmorato;·. Domingos Vellasco, João Villaboas, Alfredo Pa;.. 
checo, Francisco Villano\ra, · Idalio .Sardemberg, Antonio· Jor
,ge, Aar~o Rebello, .Carlos Gomes, Simões. Lopes, Mauricio 
,C!lr:dosçí, :trredérico WóUeributell, . Renato . Barbosa, Victor 
R\Íssorriano, Pepro Vergara, Raul Bi~tencourt, ·Adroaldo da 
Costa·; Miíüümo de Moura, Cunha Vascónc~Hos, Ferreira Net:
to, Ma;rtins e Silva, Armando· Laydner, Mario Manhãe~, Mil
t()n Carvalho, Ricardo Machado, Horacio. Lafer; Rocha Faria 
e Thiers Péris-sé. (128.) · 
-<. ') ·-;·, 

7 

'· O· Sr. Pres-idente - Não ·tendo a lista de presença ac
-cusado. numero necessario para: a votação ·da materia con.:. 
stante da ordem do dia, vou. levantar a sessão, designando 
para a de amanhã, a mesma 

ORDEM DO DIA 

Eleição do 3° e 4° Supplentes de Secretarias e do pri
meiro grupo das Commissões permanentes (Constituição e 
Justiça; Agricultura, Industria e Commercio; Diplomacia e 
Tratados; Educação e Cultura; Segurança Nacional; e Obras 
Publicas, Transportes e Communicações) . 

Votação do requerimento n. 10, de 1934, do Sr. Plínio 
Tourinho, pedindo informações sobre requisições militares 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 11, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, pedindo informações sobre atraso e desconto nos 
vencimentos dos Inspectores Federaes de Ensino (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 13, ide 1934, do Sr. MozarL 
Lago, solicitando informações sobre fundos necessarios 
para pagamentos de requisições militares feitas ao com
mercio e industria desta Capital (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 14, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre a existencia de 
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-decreto, cassando a officialização da Guarda 'N octurna ou 
transferindo seu patrimonio á Prefeitura do Districto J!'e,.. 
dera! (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 2, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações sobre dispensa de trabalh~,. 
dores do nucleo de S. Bentó · (discttssão unica) . 'J · 

. Votação do requerimento n. 16, de 1934, .do Sr. P~uiq 
Filho, pedindo informações sobre o pagamento a professo
,res coritractados do Collegio Pedro li (discussão un,ica}. 

Votação do requerimento n. 17, de 1934, do Sr. MôzarL 
Lago, solicitando informações sobre o montante dàs somm:as 
pagas a funccionarios de Fazenda e proveniente de 'múlt::ís 
fiscaes (discussão unica) -. ·i:.· · · 

Votação do requerimento n. 18, de 1934, do Sr. Mdia'J~ 
Lágo, pedindo informações sobre a não publicação do r.a
latorio apresentado ao Sr. Interventor no Estado de São 
Paulo, relativo á propaganda do café brasileiro nos Estadós 
:unidos (discussão unica) . · · ' 

Votaç.ão do requerimento n. 19, de 1934; do Sr. Ad'olpho 
Bergamini, solicitando informações sobre readmissão de 
.funccionarios do Ministerio da Viação, attingidos pelo ·de.,. 
ereto de amnistia (discussão unica) . . .. 

Votação do requerimento n. 20, de 1934, do Sr. Thi·ers 
'Perissé, pedindo informações· ao Ministro da ViaçãQ sobre o 
cumprimento dado ao disposto no n. IX, do art. 17, d~ 
Constituição (discussão unica) . 

. Votação do requerimento n. 21, de Úl34, do Sr. Acurcio 
Torres e outro, pedindo informações_ sobre, provid:encias, to"7 
madas pelo Ministerio da Justiça, attinentes a factos oc
corridos no Rio Grande do Norte, e divulgados pela im
prensa (discussão unica) . 

2' discussão do projecto n. 3, de ·1934, esféndendo aos 
.alumnos dos estabelecimentos. de ensino, officiaes ou offiJ
cializados pelo Governo; a qualificaÇào eleitoJml ex-o(fieio. 

,, 
Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 35 mi~ 

nu tos. 
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28& SesSio~· ·eni 22'·de Agosto ·de··nu 

Pnei4eacia 'dos Sra • . Ailtoni~ Carlos. ·PZ-oideate', e Cliriatovlo 
·. Barcellos• ;2" 'Vice;;.hetiden~~ · · · , · ·, 

H •; ' , · . 

· · Á's ' fi 'horáS · oomp·areceín os Srs. :· : 
- O ' I • ~ , ; • • • : : ' • o ~• I • • 

:. ;:Antonio·: Carlos, <::bristovilo. Barcellos, ;Clementino. Lisbóa, 
Waldemar Moita, Cunha Mello, N'eiJa pabral, , Lino .Machado, 
AdQlp~o .. So~re~ .. Hugo , Nwolello, Pir~. Gayoso, Freire. de An~ 
~f&~é,· ~ui~ SU~tr~ ·:;\Val~em~r.' ~alcilq, Pontes Vieira, X11r, 
)'ler ;~~:;O~Jyefra, SU.va.;~e~l; ~e~1naljJo C&vafcantf, _ Ferl'e_fr~ 
de·, Sti'!aa, .'A~ert.o: ~se_l,h,· Barreto C~~ll~,- Arruda Falelo, 
Augusto O'avalcantt, . Sim~es Barbosai 'Góe$, :Monteiro. 'Valen:
te dé' ·t;ima, Gúedes N~g'ueit~:.ArUluf'Neivâ, 'Homero 'Pirea~ 
1 ottes . Rocha, H eiu'ique l)ÇJdáWort'li',· Sàmpaio. Corrêa, Mozart 
Lago,'. Ad~~'Pho Bergamini, ~olo qui~arli.e·s, Prádo Ke17_. Raul 
F&rnande~ .. ·Ac~io 'l'orre!J, F.ranc1sco Maréondes, MarUne 
Soares. qal)risl Passos, '?.Ja.tta · Maolia'do, Vieira.1ilarques, CIO.:. 
mente· •elii'aào1 10Ao . Pe~ido, A:leixo Par.águasaú, 'Waldomfro 
M4\plhles~: - Jose . Çhrfstlano, .Alôantara.' Mootiadó, lJârro( ~en~ 
téado; llóraes Andráde, José Ulpiano, -Cineiuiato. Braga, La.cer· 
da ·werneêk, Henrique .Barma, Altredo· Pacheco, .Nereu Ra.!. 
mQ8,1Caj.'los· Go~es."Anpes· Di~, J'oio.'.Simpllolo,. Bt;!ó.ato Ba~-:
~~~-:P-eme~lo. ;~avie~~- ~cap.io ... _ .Tub~~· G~par _ . Saldanha, 
Ada10ert.ó Corrêa, AlbertO 'Dmiz. . Ali.tQulO .RQ<(rigues, Wal!fe
mar .. D.eíkdal, Frauciseo, ·Moun; . .AntóiÚo . .P.enri~for~ SebastiAo 
de Oliveh.•a, João Vil.ailâ, -.- Albertõ . S~ék, Edwaldo Possc.lo, 
Walter Gosling, AugustO Corsino·, Pacheco e Silvá, · Gasf.ão de 
Brito;:. Boberto Simonsen, ,,.,Teixeira. Leite, .;Pinheiro Lima, 
Tbiers Peris86. (80). · · _ : ... .: . . : 

·O .ar.-·heíiun~- A.lista.de- presença:.aecuse. o eompa
pnrecimento de 80 Srs. Deputados. 

E
• .)'ol ~~-\;,.-.la ' ·Ó h ' ' fi '-;•. ; ' ' . f. ~ ',._ :. - t •: '.' ~ : I ' .-', (• 

s'o ouer o. "":'ss"~' . , , · .: -~-' . : . : . ·. , . .. 
. O Sr. Waldemar Mott.a ( 4• Secretario, leMJindo df! 2") 
procede á leitura da Acta da·· Sessão antecedente, a qual é 
posta em discussão. · 

. ; ·:~·o ar, -•~·-r.~go . ..:..:Peço a: palawa:n~L: . . _-:e t.' 
4 • • I • • ~. -: ""; : ~ • • : ·~. I • • • : • • •• T 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sobre a Aeta, o nobre 
~~~!~do;.~· :: ··:: . -i:: :·~_),;~/: ·':'-<::;~.-~-:;;~-~~" - -,~: ·:· -·:_::· ·_:~: . ~~- ,- ... :.: 
., . :(lSrV Mourtr.J.ap-(&bt'e 4 -ttctii) .... ~ Sr. - - Presidente.: •·ó 
~n~o,~ç~r debaf8}.da CSS*::é .tto: ~~e~t,o;·_ ~Je."quf!ro 
crer·· nlo tenba sido feliz ·-no ·me ··expressar, . .tioatem~uJUaMo: 
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aparteando o nobre coJlega ·sr~ Adolpbo Bergaminl, a ta. 
ch~-graphia registrou do seguinte modo um dos meus 
apartes : 

- ..:<: ' 0 Sr. Pretldante .- P,asaa...se' ' ,telwra:d6 i1Dqfediene& • 
. . ~: ; . . -·. -·: : t .·.·;·- .·.;: :· .. ·:. - ~ , r; ! · . · · .. , 

O Sr. Clementtuo 1Jih6a (se Seef'et!'$.. !tmJIR!Io de, i'} 
declara que não h a E:Epedlente a ser' ~f do. · ··· ·· ·-·· · · · ··• 

· ~, , ~ ·~· .... ~ ~ ~~---·, ... ·. -~.,-! H, ~ .--\ · '.1 .... " ;; .};··J :·.~ ":' ':!: ... ; ·,..- : ,\ ·~~ ..- '"::t~ : ·; 

~ ~>~; ;o •• ' I ' • o ' ,l t ;: ~ .: . _<~ f .'-'~;· :: ) ,:.j •~ i . •, ; '. • \'.: •, ... ~ ~(tjl\~ q' 
• • • . . :~ ~ . . . .. I ' • • . ; .-. . I • 

O Sr. Presidente.~ Tem a _palavre:-.o:.sr-•. ~Bolbebl Pires, 
primeiro orador iuscripto. 
:).': •l· . ~ _,: · ;~'-. ~· ~ .. ~- ·-. . ::; ·:, • .. :· · •;'.·, :·• r- s:; , ;-;, .. . )-.~ "rP. o 

O 8r. Homero PiE•• - Sr. Presidente, pedi . • • 'Pala'vrt 
para, em primeiro lonr, e em nome do nosso collega, 
aletnJtado , ·Gado&edo ~mona, ~~tmoar;.~eaM61 V-;?. BE. e 
r.-'JM&;: '" ' sua .. M11~lt, . neates ultimas! ·difla"l ~de1 !Ses~·:• por 
JU~;tivo .de , saude •. :·,·.··-· ·: \}'·· · .. :: ':.'! , : ~··"· "f·! '' .o:: :., , ... t ••ih;: ' !'~'' ~ 
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..-; •~ ":!Feita! ;esta- 'deelBJ'âção,r; :8" :pedidO'· tda. • ;aist!:mltbl icouega, :a 
quem:-)Jl8'~ âcabo:·de•Teferi~~ · :cabe-mé 'tratar . de·,assum~t.01_con~ 
cernenteeoá •·poli.Uca ·ãa·tnéu· Estado e ;. ,, •. , ·: ,· . · .. --_,, .... , L---~ 

Não é ~om satWâção -~e me ~::oo;~P~' de·-~~~ 
QUe , d,~_S',lj~va. ~~!'>ta,da; dos,· B038Q~ qebiltfi!s-~-' ~Qrqu~ cdi;e~do 
_e na. ! !10~!\e~dq, ., r_e~~ito~ r&'·' !1Uf'$ftjes . partidari_a!l: '}Q~· • não 
~epq9:. n;eghum;-p~aZ:e.r.. (~m l'~vplvel~ . d;o. alt.o .. pesta, .. (t\Ü).U.lla. 
E àqui me · acho, não porque· tenha escolhido es~ !litu~ãoj 
.m,as ;Parn att.eijd~r. áS: •4e.t~rminacões. QO· meu; proprlo: 1 par
tidQ. .~?sp_ondend9 -so-pis!l\U'.BQ pron11;noiado, an~hootem,-pelo 
~ep;r.esentan~ Jlo-meu ·, Estad9, Sr •. I)eputado .Seabta •... · ·., , ,, . · 
: ·. · " Desde . os: :;dias -da : Constituinte,. que· esse . ·meu eompa:. 
nheiró dei representaQão vem agitandG·assuinptosvtrazidos á 
baila .·sobretudo 'pelas pai:J:ões· politioas do momento. ~ at'lid~ 
depois d~ encerrada a -Constituinte,.-o ·debate conti'nóa, e imte
bontem se rrenovóu 11qui..: Em . alguns --pontos 'nlio houve ab
solutamente mataria nova, mas .. o· repisar e: o ·retr.ilhar :_ do 
mesmo eaminho~:Desenhou·, , .:o:·venerando . ·.Deputado · pela 
Bahia; i como dos.-.mais··.tenebrosos, a: ·.panorama · get'al .que se 
apresenta ··âeanb,-:.do,_paiz :neste instante •. ~-~ nosso Estado 
!oi: :q:ue,: ~sobretudo; -ministrou-: a· -S~- Ex. ·os· prinoJpáes: ele
mentos para o desenho, o debwi:o: ··.desse quadro~: Procurou 
demonstrar · o ambientei de -asphyxia.; de auseneia .de liber
dade; que: S. :Ex.:rdiz::se :.verificar naquelle Estado do nor~ 
com ·alguns casoS; qu:e-meibor fôra nlo· 08: trazer até. nós. 

•· Agora, qúando ·~ Plii.t.ltitetro se apre·sta. pàra ·as eleicões 
de outUbro. apontou ·primeiro·. S. E%~'. como· 'amostra dessà 
pretendida ·aúseneta ··de· Uberdaae; · um facto~ q11e lhe ·tal 
transmittido da Bahia por telegramma,- qtie · S.· Ex:. 'léu do 
altc'. da tribuna·. · • · · .. · · · · " · · · · · · -· . 
- E' ·11m desPacho' este, Sr ~ Preeidente; de pessoas reél~ 
dentes no ·Municipiq:'de Bomtim, e no qual ·se encontram' de-
elaraóões ·'dest~ teor: · ' · : · ' · · · · · '.. ' 

i l·" , I_, / ; ',! i 

-· · "Sobreleva"..;_ diz ó telegramma··em aprêço _:"a'aeçlo 
co<mctiva"(dO' Presidente ·da Caixa de Aposentadoria e''PensOes 
Ferr~vi&ria!f, -engenheiro. Lauro Frel~}-;"determinandci &o! 
mêdiéos da Caoixa alheiamento completo do: movimento ·eivico 
que 'desperta o Paiz~. · · .. ' · · · ' ' '' · : · 

• O O I ~ , ' !' < '• < > - - ~ I \ : > l , I o f 

· ·E; fazendo essa· denunefa, · de ·qne o alludldo · Presidente 
da 'Caixa 'de Pensões determina: o alheiamentà ·'completo ··de 
tunoeionarlôs seus ·ao mcivimento politieo do · Paiz,- os · signa
tartoa do mesmo déSJ)ilcbo · terminam · 'declara!tdo 'que··......;. 
.. syndicanetaa ·-dó' i;nomento provar!-0' que· as·'íissercões refet
rldas: pa,.etenf r~e1ar' conchavos·· daquelle ·engenheiro com· o 
situaelqh.fsmo estàdo.al'" •· . · · · . · _ · · · · · · · 

· ·:~'~fs 'ahl, Sr. 'Pre!!ideute; ·a·. prlí:iteir:a :e· notav~t prova ·da 
aa!ienela ·'de liberdade' na ~Bahia; -· no instante . preparatorio 
das 'eleiÇõeif'dt,-u; de' outubro: ·o Presidente de uma Caix~ de 
Pen&5es ·'-e, Aposent.adorm,s recomq1enda ·aos s~u·s'_ fu~c-ciot:~a~ 
rios o: albeiam~nt.e da poUtioa. E os s!«natarios .do _telegram
ma', sem o poderem · sequer affirmar, declaram ~que -~u:ece~ 
h11ver conchavos entre esse Pres~dente e o · sltuacionlSlnCJ 
bahiano~ · • ' <· . 

·· Quando,·uum Estado· qual-a Bah!a, onde as ]laJxões po-: 
Uticas revoltas dominam. sobremOdo; e·. mun instante como 
este, em que a propria opposfoão unificada · annuncfa wn 
grândé'movimento seu de p1J8118Cidacle. '-se·traz coDKI amostra 
de -compresslo o faeto de um ftincolonarlo supertott reeom• 
mendar ·à outro e· que· se. alheiem das lutas politleas, · e 01 
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prQPJ.'iD6:Jint.ene8sádos. :. dll' :-Opp~sição;::oão · ~p.OdeDl> ':Bftirníàr se 
ba:~e~ lesse::fonccionaria;aecUsado: ·e, il· -g~ernO, ·>ligações ·:et;. 
fectivas, - de facto, Sr ~ .:Presiaente,: não :podé · ·t.av.e~ :indicio 
Plai&i.:Olar.o da:l'jnnoouidade da~ m~pàçã()o.; ; ;:.' :. :..~: .. ;, . - :·. 
''':'r'"'E Lsa'beiYV:; Et~t:sr:' .lli'ésfdent€'1;· ~ · p: :qáe: oi· slkiiàlaHos dO''te~mmll'·em: t@reéô·'Jiã&'Pocfem!t:tnrmll1."t·se: ba"'•ãllfail
ea;1 i'Dléresses, coll4gados ··entré '-esse fiinoofOrufrió ' '.fi 1 tJ · Go\témo 
c~o:·EiJ18do?·· < ~ ... ,, .. :· :·-.,; .... .... :,.' ·:·• ",- :. : ... ;,.:, .· • í:',f; · ... ;-, , , ··· : ::;. 

~ ·: ., ' ConbeÇc} pessoa:lmeli~ : o; 'Pres-i&n.tii dilfltl!ità cam ·· ··de 
Pensões,' ·o ·nr··.: :ootlro ·de>'· ~s;·;qu~ 'Dela ;stia · tm~o. peta 
sua personalidade mesma,; te1n as · mal~ estreitas ligaÇões 
cOfn!· os op;yosicionistas bahiaJiOs~· ·,Filho do ! antigo· Director 
do&;;Correios ô ·Bahia,.que:deveu ·· o seu .cargo~ao·Dr• ~ 
Gil&non~ esse;~m.oço ·a!nda:Jem relaçõ~ de. ~fin:idarle. :eom :~a 
Fam.ilia. ;Galmon, afiJ.bàdo,.• camo: :é; ... de : um·· .do~t · :seus dign()s 
tnembr:os.· Trata ... se,: .portanto~ . de · pessô&. ! de" ,·todo · .. ponoo: · !in• 
suspeita· :á: ·propria .oPPOsioão~ : : · .. ·,,·.· : .. :·· : :"::· ·.· !:! '_, ,· ~:: >·
. ~"' : E por : ~to.: não. se ·:poude casseverar-.-.a;veraoic!ade do·®r. 
se allegan•- O. facto; ,_poz: s~· mesmo, :eomo:~attestado ··dBl siiP• 
pl"esslo .da Jibredade, :nada: adeanta,-.ilada. :prova~ · ::E air razõe& 
que acabp ~de-:apresentar~ ·analysando · .esse r documento; : ;a.itid& 
mais..- coiifirmam a sua-inanidade,. ~- ' : . ·.. . ·. :·· ·: ~ ·:· :: .. ·· 
-·.· :Outllo .argumente trazido pelo Depu'tado. Seabra .á -: Ca: 
JDM'1l'; para .. com eUe :demomtmr ·a -,eonjuncttira ~de~ . msego-. 
ranca;, ."81Dl ,que-: se aeha :; a lBalii1r; · ·consiste• em: que, : o: Inter• 
v.en~r, daqu.~e ~tad~ se. ~~~a:: po ~eu,j~teri~l': ·~ e1· 
cwsao -J?Obtica ., Nao me .parece, ~ão.i)Ode , ~t:ecer -á ·Câmara. 
®e. :tal 'faeto . tenba ~. a · ._'signíf.ieacã.ci-que: lhe .. quiz. -empre8tiu . o 
r.epre~tà.nte tiabianó~ -, ... : :. < ·· .. , · ,. ' : · .. :: · · .. , . : :: ::: · ... · 
·'- Ap·esar dé ·todOs os "nossos · hailit.Os de-:d·e~~i!>mm.edim.e~~. 
~, .~J?li!icaçâo, . s~m~ ~ntras~ .. ·nâ9:~ POIJ~Ill~ ,d.e }W~ al
gum!lt, ,.p~r em oonfronto . ()S nossos, c;os,tumes polit.tcos com .,a 
prà.ti'cã · riorte..:americana. · Não ignoram . V.. :,.~ .• ;, (Sr.. -Prés•
dente, e a Camara. que, na grande nação norte-americana, 
~residente_.de -Estado, .. no. ~rcieio dos.:s.eus cargos,· candida
tó( .. ã..r,eeJ~ção, ;. ;.;_ , :,o. :;que · e· IÍl~Ít0 ,diffel'enLe .. dOt , Ca8p I' ~m 
apreg~: ~ .: perc.orre!l! • O te!-'r~f.ór·~!) :das . ~\IQS · :Circ~mi!CfÍp~es., 
Qm. ,propaP.n,da politlca . :das . p~:opr1as candidaturas. . n ·. que 
neste· mómento não se verifica na Bah_i~ .•. -~Ütri·.: pia lU! : Pu! i~ 
alto e mais vasto ainda, os Presidentes de Republica~ aquel;.. 
~; .. q:u,e . ~e,rc~ ~ & . magistratur,a, . supr~!llao .nos :~t.a~o~:::Uni
dQ!.I. - i)âo .. h a muito .. Theodoro Roosevelt. , ha · POUCO . tempo 
tr®v~r .;..;.... detentores do· Poder., càildidatos,. á. reelei~/:àtrâ:.. 
yes~rani todo; . .o·: terrifDrio; norfe-:airiQt:~eano, :~az~d(i. a:,:p·~;~ 
p~ganda das. ~11a.a ca,w:lid;at.u,ras..,se~n .q~, nisso . se·; :Y~!!, ,;ab· 
sob,itamente: ja.xnais .. um, ~l8'P~ ·~:i$~ppr~.s~~. ~a, 1il;)~~4~d~;~q 
de eoacção, mas, antes, exemplos VlVOS .da ,ve~dadeJra .~~o.,. 
c:ac.ia.. Ainda agora. no nosso . .propr!o: :.Paü, no EStaiio·.;íiiais 
i~cQ,, ;~ts. ~~ulto, mais nota v~ : ~8, . lf~er,aç~o;, ilo ·~ri~~õ .·~ 
~'l .de Slo Paulo, vemos ·o eeu, .d~o-. Interventó.r.;v~sttando 
Q ~Jnterior· : da. sua. propr.ía . pr.ovlnóiií.. - e· .. ~iilgtiem . irirerpr&. 
~o~.;~s~, pra~i.éa)i~im.~triente ~e):!~li~ria -Q(> . sep.tid,~, .~m q!Ja 
aqf~x. D?l-a 1~llCO.~:.. 9 ::vd~~r.and~ :yre,.s_e~U!,~ , pablaJ,W ~~m 
~e a'I(Go ao n. erven or o meu· s o. ,, . . .. . . .-.· ... ,. • . . 

· Vê; portanto, ·a Camara que· os grandes signaesc.do: :té.o 
gimen .=supl)ressor. . da lfberrlade· .:na: Bahia'·:Vio' cabindo. pouco 
a ,.pouoo, .. comi? f.ragjl -~aatello· .de. cartas~ . · . . · : - ! ·. :_.. . 

.-:·: Mu,re«Jubnuemos.. ... : ..-. · . ;:· .. .... · · :. : ·: . ·: ·· 
:": ,Em ,seguida; o Sr.-Deputado ·Seabra analysando .as -eleioões 
que em nosso Estado-~;verificaram= para ;a Constituinte, ·.de~ 
~larou~ .. ~.T~m~se: õito :aqui ;Q1ie·: ~:. pleito :Passado foi-. livra:; 
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!li''i'e::!Oi· emícertos . .EstadQSi 1$:•n<r: meU; :porque: tenha;.do
cimientos • que ··.der,nonstram· ·,.o· iqu.e · foi"·essa. · e leitão" • . . . · · 
! ._,c:·:·Tratedo..,se•:de asse:cb:L, .dec tamanha .. · relevancia,..;a_ do .. 
cnmentação ·'devia acompanhar : a• · gravidade.· da· affirmacão.o. 
lttas,;os .factos, -em:que--· ella· se ·:estriba:, ·são · inteiramente. ·inw 
anb!istentes,: ·não. · correspandeudo. 'ao> llele.vo:·. •da denuncia. 
;,;· Num· Est!ld,Wê_om~na<íúelle;: ondê• as e!eieões se rtteitea·
ra~ a:ceesamente/·onde·a opp'osição·:dlsputou 'a t~o o-poder 
o· seu posto, ·conoorrendt:f:·íi!· urnas yhtamente,. num pleito 
d~ssa ·ntureza,'·Sr. ·'Presi~ntec,:_}·apenâs~ o 'DepUtado Seabra 
t.rçuxe·. á-- Cas!' dois· -mingaãtlos' ~e· 'débeiS' >exemplos, •para de;;. 
rronstrar -a''toaeoão:::exe·roida·ffurante as:·· eleições de 3 de 
b1aio'na Bahia. · . .-;, : -: ·;; ·~ 1 ' .. ' :. ··: ·: : · ·•· 

.A primeira .das affirmações de .S. Ex., <ienuneiadora da 
falta de! liberdade nó··11leito·-·ultüno 'do meu 'Estado, é para 
dizer-:qu~ nuina séec,:ão de'municipio de· Amargtlsa; .se votou 
com sot5recartàs :numerâdas de· 'f '8 '800·. ! • 

; .· . :Ora, ;SI'.- -Presidente; lo resuHadó dessa ·eleição, qne seria 
a'favor dos candidatos do • si'tuá~ionismoloeal, e não poderia, 
ó!)fs, aproveitar;á opposiQão; ~ :pelc:t-texto mesmo do" Codigo 
l!.'leitoral, não·:foi, :nem··Podia ser ápurado. 'Se,· pois;· ,não 
áproveitaria á opposióão;• ·mas/ unicamente~· ·aos partidarios 
da faceiio:contrari:i:,-'onde ·os•prejuizos eleitoraes dahf decor
rentes .para-,os nossos. adversarios,· pa:c!l: que ·se possam dizer 
v.iotimas da nossa polit:ica:? , . . ·; · >.:, . · ·: .. "' · · . ·: ·. ' . · 
c: - Tenho· ~qUi a. documentacãó. mais : palpavel, mais · evi
dente, de uma face da.;affinnativa:·que acabo de í~er<á Ca-, 
mara. E' o diploma.~ue Bos· trouxe a. esta .Casa; e.no qual·, 
como nlJ.ma _acta, ~- ~;_epr9(1uz t~o: .quanto o~orreu. no pleito 
de então, e nelle. est~ declaradc;. textualissimamente.que "não 
~~:~pú'raram-. os' volos.-âa: tàrceiia. seccão do . .Iriunicipjo. dé 
Amargosa". E$sa eleiÇão, portantO, .·sr •. Presidente. de que 
funto.cabedal· faz,.o Depútadoi,Seabra,· ti~o.)oj a.puràdà.:. E 
nãó -íoi·apúrada por.Çiue ena.vie.iO.Sa. E com.a não apura-ção 
tom'ôs ·prejudicados sobretudo nós :o.ú~pQ~; : o~ do Partido· Social 
Democraticn •.. ;, ' .; ... -... :.~ .. : _· ·.···' · · : ·. ··: .. · 
: . .. , .A .segúnth' e. :~1 t~niá· -dócum~taoão . rl,a .f~l!!l. ·de. :liberdade 
no-- pl~ito da. B~hia> é. S~: •. Px(!siqente, .. , .de:ver~s cerebrina. 
N~o ~ei: mesmo cpmo o. Sr .•. ~eabra :a tl;'ou;e par:a o !ilto d~.sta. 
~t:ib.una, ,· o:,· · ... ~- .·: · ,; ;; , .,:_ . . . . :·: , .. , .. ,. , . . 
~:, ~ta-se:tde. uma-circumstancia:. insignificante, .. oceorrida. 
!lo: m\J,nioip:io :de J~quié.,, .onde, ;dentro,: de u~a sohrec.artll' 
elettoraJ,; _fol.eucontrl!da ~ma_. ,carta: ~articq.la,l'... : . 

Quem não está vendo ahi, Sr. Presidente; a. candura do 
sertanejo;·~ homem ';lsfulples.• e :descuidado,. .que,· no . .famoso ga~ 
b!neteJ indevassavel; :tira:~do. ·bolsri: uma missiva particular.,: e 
»;rmette,,·juntamenté·:eom ,.a chapa, .c. ou sem ella, na respe-
et;vu·· sóbt'eoarta21'' ,, . . " ~· ·---' · ' ., : ' .:.' . .. -
.~:::<F; ·~e' :adveiri · :dat;i~·:cõntrsi, á' lmérd~de , do , pleito?· Que· 
deMrreu dali i:. contra·: :a~ ~legalidadE\.,: à' liSura" "das' eteicões. 
bahianas :J)ara.~a :Cop.slj~uinte?' , <. ·r ; f: •. ,,. ·.; 0 _,. :. :: •· .. ·. • 
o i: ' .. Era, uma. aar.ta ;Simples, i'; desa,r~if.ic,iosa; . e;m.; que' o chefe. 
p~litico .-,daji~eHe:-. munieiPi?,, }leli}.ar ,ao ,_s~u .. ~~r~elig~onario 
que.·votasse;•••;: ' ' ·''' ~r., ,. ·-::: , ,:-, ··a :·~--.; 1 ·.". '! . ,, .. ,.,,:.;·. ·;; ' ;: :· . 

,. ,,. .. E,;deBIYl já agot'!a·: f~ptosa : . ·.a~se~cia o. de .· libel'dade nos 
l)leitos :dll B_a-hi.adiediWl ·P·:St'.·<Dép!ltado ~~ra qqe .'o qu~ 
se verificou ·ali foi uma verdadeira barihanal eleitoral!. -· -
·:· ... :Sr.: Presidente,:. qeant~bdesses.: :~pto.s, e:z:c~siyos," unicos· 
qoo: -acabo . de; ·rememJ)J~a;r p~rante · a ... Gap:mr,a,.. ~em. c de in~.· :de. 
ladortUill .só, deant.&-diS$.0 o-t$r ... ~JWtado , Seabra de~larQu- á. 
ea~a;: -eDl tQffi: ·e,lllJI~tieo;,.: que,. t! S!!~·.OS .. ' poçieres p].lp_li~s ~não_ 
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~mar.ém!pro~dencia&; a:·rre8Peito;:!.a ;perr8:f•oivm estará·tü 
portas do-~siL" .:: ':GTai::cnos:; fi6!.o~eàitiimf1· fQUerea(e•~ .- ~: ; cati~ 
lilia, ::Sr~ : - P.residente,.:está~:ãs·,portàs:··de: Bbma.-•.oQwr~llorrorl 
A:.:guerra:.·:civil alii•:vemt;·:com ·,todo Q.lse\l wrteiooiteiWbl!osOl 
potqu~•·-;DO-:'ionginqUo mtmici,pi..B dé :J~é,; na.Babia, :um-illi. 
genuo: :.eieÜCi.l> po.?.-;, ·d.e'Dtzo .. :de .. :UJD&<: SQbrecarta ::: eleifurs:l' i uina 
~is~iv.a par,t.ieul~; P.Prgqe_, 1;191$.-'~ ;.;~~e,ip_ip,,.ft.l$\~• as 
~ljnpas. ;fºtl!JD !:Üm:D.,~aq~s •: ~~z;n4}1lt~ ., aJé1-Il: rde!; D.O\'e,;: POf.~ 
que;ó pr~ide~~ : Pe-,)t~ ~~g~_, ,c~~~ ~~-- ~~JlS~e$ .no,meu.-Es:'l 
~-o· )~oo!l§~lt~o,u;.,. ~eu~: lUQjX:~BJri!)&, -q~e .. ~teou~ _, J>OH~~c;a~ 
Sd~;t~ ®.~ .&I:~X~-r. ~~ : ::V~ad.St, .~ .. -:;;: :Rr.esidenl.e;: -~ -~i :á- .~~~ta 

_ell~s,, ia --'~ CW!l n~Oc-:W4ai·d~Q~,, t.oª~: ~ . ter:!;rv:eL ~.ala~ 
dur~ ~unc1a~a. p~~os , l~b1o~ patJ:ioticos . ,do· ;;: D_epu~~ 
~ah~"DR.-.::·;'" • 1 : :·, .. :-:.: .-::: •.:·, ,: ., .. ·,;, ; : , · : ·: ~!- : <: .. ',: " '''· ···· : 
r ,.· ,J . :Comp;re~nd_o, , ,entret.a,~to;,_; tine .. as~i~ .~i!at::~!!i_siril .:· irnat 
SlP.e -. .e J~l§-.9 :::~:., t. Se.abra :- .--& .. ,.Ex,.•.for,.1na.. : oS~Il : ! W,OClQade, 
professor de 'rhetorica; , : ~ipQU ~a-: Ôl~~rta l· ; loo~me,n_te, 
ÇWs ~ s~ 1'or!Dal!, ~c;. dePQis,,_d~ Jo;t"Jll~Or.·aipd.~ ~s~:~ ·sentou 
~s - ;_~~ .. ~~minad.9taa . ;~, :J!~et9rioa, , .. .!X)m-. ~lla aw.en~ 
El~_- .:~s!!S ,_, ,.trows, : ::-.es~ .. !iguras,; ... t~ .. i~ =que . , !a .-.s~ 
d~~p~z_ivel --. :_e .bol.9ti9~· .:at:te : aet?D$elha.: -.-p~fa · . $.Pli:f:i-t 
~.:, 4-i~t~nder,~, rep:ce_s_~nt~r deS,f4)rlJl~m~nte : ~~P . _(l.qpiUo .. ~E\ 
se qu,er' -to~.:n:l()O~truoso, _ ;ou,- 1que _se, ,quer--du:ru.nu~r~ _ .... -, :·. ' . 
· · ·. 'Um· velho. con!rada;·._do ·Sr• ·Seábra,.:-um desses·:ant!g.,s 

rhetoricos portuguezes, definia. e be~, :d1ypotbese, dizendO, 
tt:Muitb .pód~ n&.< :amplificacãõ:•dos:-objecto-s.: ai :hyperbote; isto 
&{ 3 éxagéraÇão.· •inentirosar: cam:rqüâ :se , engrandece ou apou:. 
ea:· o·· objeeto; !fõra:hias· proporções na~s!'(•: · -=· ·:-L . .. --: .:: · 

. '·Eis'., alii" ~sr . Ptêsidente• ~ u'tn'á''!,figura ·'itní'nensa:: a ·da 
s-Uerra civil,~~'tirtida tte' rraetàs ~úeninos~' ~un,a ·ãmpOl~:- ·uma 
distensã6,:-:o'papo dcf-i:l~rú ~n· -- bypertróPbia· da:.fííi"Qfia; como 
c(-'~ra~~~~~~ou~ ::Rãul _· p-~~P~l». ' ·: (~d$} ._; ;. •par~. d1VI~~ :~ 
meu~;: t penóijos ' retumbantes;':-declara~es que· poem '1Dn<ilú~ 
taCão· nas . '· alnia.S;~ , á' represeat.ar~·- :.1attos :' insignificantes; 
ilieXJ(ressivos!e<longiiíqtios. "'': ' ... _,,_. ,.,.! 'J''"· •··· ::::!,.: :_-• .--· .· · ·:·; ; 

. ,_ 1!!--. 8t1ezta c~-.~1. _.;;r._ ,P~es~4~~tt~~- n_ão , ~rá. d.a_lrl~- : ~ão;- serl 
POf' lSSo ' que e1la ' ser· denncrúl~i'á;' -l'etaThand«'· os 'nossos 'cam-
pós· · e· '<~iYidind'o!wnoss-os11rmlóS. -D'à gtlerra--;:uvn· éstwemos 
cjUaSi as· 'pórtas;•imas;rnà BabiiÇquantlo~ ·leVantada· -a, Jiopu1~~ 
cão em massa contra. a ~ndid~tura de S. Ex. _ á govem~n~ 
pel'á=·:segundà ve-z: ·do:méu•:ESfaoo·'as· :fo~: dQ-•EXereito: mi-
H:iiifés<e · millíare5: ·de 'Jh>t'dac:los-,-:· ~guerliiir :. w ·· ~n~s ~- !I•• 
bayonetas a inSólita''prelensãe' 'de:tS·. !EX;; dóand(f..lbe•:a; ~ 
bia •saerificada "·' n.·.• ' ;.,--•' .. :.. ·. · ,-.:,,-r •. · : : •• · ,-_ .. _, .. .. .. ,r, 
. ~: Ahi,,s~- rquándo.'·e!ses.r :Sõldádo~r: ·dq ,E:iercito.:roram --~au-: 
dadas 'tl&ra. o inte-rior ~do;;Estado, .-.tlarai :sei•oppôr t aos~ bravos 
sertanejos-, qUe., em~ quasi, :tQd~s os :municipio&; !pega1'atn -,eiO 
armas contra a candidatura de S. Ex.; abí~ ,;Sim•··esf.i.vemo~ 
na- ~ inüninéncia. dá •guetii.à .civili ·;·.provocada·· ·:Pela .' • ·polt tica, 
que: Ruy Bar])osa-~clMSifieoú de : ~sangue,;e; lama'\.;~. ::·· · . ... ..:·: 

_ "Eis ahi", disse .R:uy Barl)bsà;~_~eitt ' Blii .porque -se•:riria; 
e :·em· Iie:íie:ficio~· de' quenf:se''eria a· i .ruerra civil r no-:·sertão 
baniántr. · '0''gâveri:fu do Es=tkõo a ' _prêmeditou-;: :o: _:govem~:Hia 
EstadQ a,preparo-q; o governo Elo Elrtado a. pre!!l:)ou;• 6' ·4U~m:3' 
exerce~- : (Jíí'e'oi· a '· CuSf~iá; .. q\í~m '-a1 lJêsfrué~ ~- éS8e' : •DÍe'!JDO 
góvérno~ào ~stildoi qúe ' a'· ·~once!Jer •:e :inbi~ra:,'/ilúe -traçára· 'fi 
romperlií~"':

4

' :.~~ ~ · : : .. ~:~ .. . ' .! ~ ~-. ; ; · :; · :' : ::··· · :· .... !> :J ~ · ; 1(: ' ~- :·. : ---··;: i: ·· · -· ·.·: 
o·:·-·: S"é a-~;#óVét"lio· dó '~tado; ·contra•:·lf· constitUição delle e 

a: · Utiiãc;ii 'J jlãô" ''go~t'IlaSse. ·' intrusame"Dte,:r: ~1lsurpatoriamen~: 
c~mPta~nw,:ros : munibiplOs éóino os~gownra:· se··()'"l gQVe!l-· 
no-oo='Estaao nã'o íl~troee:sse" de-:al!sassin'os:'a':foroa 'póli11iali,.-
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.n~~dh~ e~~~g~\ o .~omm11nd~ !ar:saltead~~e-s ;r~e-· or.go,v.~rno 
.Q!> ~~~ -~o :~~ra~~e, p~lc>.· ser~ esse elemento! fi$• 
c1oso ... danã~;~~lhJ;; c!J.Fta ;.d~ ~a~c~~o ,para .. o, <Jotsa; Uvre .contt'll.;' a 
-P~OPr.J.edMe, J-: ~~!!r$i:le ;e a;;v~a .. buuu~na; se o. i gri"erno 
do: EStado. nao,, :-Illl!t3.U)'.'aSse .. por . · esse6 : meiOs, :na sertão, ··o 
J:i~i~ dO·. ass~siJli.o:·;e·.d~ :~oubo; .do. vilipendiO• e::dO•· terr~r,: 
.se ~"'goy,ern,.o .. áo. Esta.P.o.Jnao· del~pldass~ o SU!ll:'; d.o,.s.ertão .• ew, 
o, : · (lscrayJ!sa:r:d~lisiiJl.,. aos.. seu~btnaie·. baixos ~nacio3;; se, 
com~;esse-.~~iç~d9, machi!rveHsmo, ·o governo· do ··Estada::não 
esmagasse uma parte .. do .. sertão com· &· outl,'a, para esml!gtp." 
. .al'i.,ci9ades..-oouko ·!ler-tão,.~ ~~o. estaria elle ,ago~, ,em: luta 
A<!~~a.; ·~O. está;U~J!., .. como- .. está,. r~ttall~ado ;entr.e.•fl$.:.:Que.r:O 
aP;SI'ld~m .. _.e..,rq~ 9;1,1.~ _o,1d!!íendem,,.enú:'e. os -,.~JJS ,))~m~ ® 
PEol. ~-.os . sew.í :P~IrJ.ens _ da,; JI1~ke~tre ~- .fam.llia . ~~r~E}~ - e, ll 
~~~·.d.c;i. ç_z:~~~t.P.~~:.: ~.~rtões ..•.•. '' ' .:•'·"'·. ·,·, , ···.· ,.,::- ., " ,:f 

" Sim, Sr--. .I?:residante, qua:ndo ,o meu Es.tadon quando. -o 
Brasil· não chegôu á gp._eira. .,;ciyil .quê: -Ruy BarbOsa,. ree.ew:u 
Daq~ll& mom.ento, em querQ panorama: ;político da .Babía era. 
_por ;E!Ue {.r,a.çad,o t·~m c,~r~s: ;}.ãQ. viva.s .e: ·nJ;:teS, ,não s~rã.,;:~,gpr~ 
por~•m'ofivo ·.-de .-c~fAs 'partic;1,1lares~ metidas·. em, ·envol~os 
eléi~~~~rPÔ:c · !ri,õt,ivà . p.~ J~e~ I rSçqm~iniélacões, de1, pr~ 
siderites ãê . Gai:Xa.s FerrO~·Iarias,,. por• . .:!ll.Oíi;vo .. de numer.a~ão 
seguida em chapas de "êle'iÇões, q\ie·a.· ·gu,erra· Civil .Se C!es•Jn~ 
~adeará·_·.na •. minha;.terra ou•. ,no<B~n. ·· ·:::~· ·:: .·:.: .~•: :·c 
-:r · Não- .fQ.i';;"'i)orén:i.;~.Sr.: : Presid~nte, par.a -·nada disso' qüe·••o 
Deputado1:;eabra.:'occupou a-:tlfibuilaidá"·Cm;'·S::· Ex. ·mesfl'l;'O 
deela1'bn':-ipa-ra:.:que «J ·fez: DepOis •de -tér. em: larga· p&·tt>;' a 
maior· do :seu! disew.>S.o, ,versado ~esses· :assumptos,! acábon·~sua 
Ex. asseverando que aquillo que o levára. .a. usav: da: •;{tala"' 
vra. era, sóbre_tud.o, o caso de que S, Ex •. .Já se ... occ'l,lpd.ra 
m:tui~mesri'ih;'rela~b-tem ·Cárfas ifo:·iti·'itâ'O'·José Lob'q, 1~ 
das · ~' mand!@ai31 !Jiübficar "'i O&- jorna·e5 r P!lfo ·.Deputado . biíti'iuno. 

' ~·: ~;;_.~ver~·· citi.ri~s;~(if.~~ra!i ;~l.SWf.i~áu#· .~ ... 1fci.,ist2ii~#í. 
o aforçuram~p- -~Çmi'·que q: 'Sr,:. ·.~~@.ra: ·.;votv.e.,~ .. rey~lv_e.· .~~~~ 
assumpto, sobre' o qual nada ··1nars ha- ·que· 'diZer·.'· O !rvro 
esmagador qu~ ~m 1def~sa: <ia <;&11a administraeãc:>~. puàli(\Ou o 
actual Interventor_ da- Bahia,· deixou_ definitjvsnnente li..:tui
(làda·1f· ''qüê5'fa:6~ 'Dti.poiSf o ·DeputatJ:1il<Medeft~ett'õ; i~pli-:
cando, nesta Casa, ao- ni:esnío ·Sr:··:rõS!PJoaqliim''Sê.ábra;rP.~.l
fir-mou.,_ t:!W,o. ; aQ1Jillo qu&!l')58,; ~nco~, DO ltvt:Q. do;.; capitã o 
JUràcy'Magàlbã.eã. E é depois- de tudo '1sso~::~.~#~n:>va.rda.d.eir~ 
motu~oontinuo, que o &~. ~eabr~ _v,o~ta. ,á t.f~b.una, · p:ara rei~ 
terá!' 0 ÓS':mesmos' assertôs ·e l:êr ·cârtas s~'tnê!)íantes:--: '·· . 

: • i·_. Qilei:iF;;éiirli iice. âquêllé' !_árS'd ~ ·.P·;éi f~'T a~~~nÁtriotâ:: .®~·: ~~rii~ '"re ;e&tràinédétr".- las·'lil:Íerdades. -pjlbHeas; · -IT'p'refiQri'' à vérd'a'=' 
~!i: +::'ótja~)~~r~ :veT:o;_' niio';~~.d~·. 4~~~!,·, d~' . :e~trapl;tài 
esse zelo:· do' ol§r ~ Seabra pelos· sfuirJfleados 'na revolu~oL· tle 
Cfu1u!)ri:r!ná:' Parahybà·~ s; '·Ex.-~~ lim vél~i:í"'na'vegá;dot. 'doá 
mares turvos da politica. S. Ex. Sa.biiLo. que -'está ·tà2::-ri.dtil 
Ha ahi .. out-cos-.d,_e~gBios .. 1i'esigr;lios.. ~~v.~:,sa~ni~os .. ~-~; . ; 
· · ·s. Ex. ·conta, no· c.aso, com um falso brio militar ... que 
nell~ J:!ãO e.x~ste, D~O. p~e ~pstir ~ -~,~ ;tfr, ,~!'!P~I\~T eoiher· :dabi, 
cem· sua·· amestrada- e•-glorrosa-tarraf~ i>llsulta&is talvez te
nebros!JS!~ ·:M-as i esteja·: descáfii;ado; ~!(jorqtiê,"JdêSta ·vez; as:· süas 
tramas, :os .. seus~ plhllorn;inistro_áJiiãô rubegarão a· sortir :effeito:. 
Não h ar• narihum brio. militar;~ Dão ha .nenhum-'-dessE!s' :~zelos 
de · :honrar,pessiJaH·em~rc:ausa:" 'O fact.OI·-utá' am.jdamente · di.;: 
Vlilgádo ,:fartamente··fnÍ'>Iioado~·m ·.·; "'_,,··. :• i." .. '· ' ···.:. · .. : , · · 

'' · 5eJ 'pelos: desgraçado& fae.tos.:; :lamentav.elmentà occoiTidos 
na:Parahyba: ao• deflagrar: da Re.voluQão:ce.:Outubro; é :respon-< 
savel o Capitão Jura'Oy Magalhães, eom maiori-a' rui' ~razão : é 

C. D. -VOLUME 1I 34 
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:·:'.::·:~.\~~AP~~illui~~s )f,~~!i~~ ~~:liY'-~*~«>~~~!~·;.: .;:~·;:,~ -~ ~ : .. 
,_: c:'!';,;)~.;;,·:.sangue <de·.:Garinhanha:J:sangue~-de.iSeqneir.o:~do ·.Es
-pinboç. ttanto;sàli8'ne·.-por ahi:al'én:t .que :vae eorrendo:,in-y:iDga
da;;no. silencio de .aguas ;perdidas;; que. a. -terta S<lrve~: otbse' :Vão 
-sumir:.em agu.as;maioreso.·• ._,:.,. . •". · .. .. .. : .-t:/;: ... '~ 
. '· ·<:~Quem -:poderia·' dizer:' que.' nã!Y. distingue: D" sangue'f . 'Â. 
:politica-se eomptaz em meias,:tintas,;e côras- mar.tas.;: :Mas ·:na 

-morte-eõr· 'das· ·suas· dissimulações â~ ·na:, :motLe-luz .. dos seus 
-segl!'edos :rêsSe~ thpurpura: :do:: sangue, e· h~da-: .aos. i olhos.·. o 
.·&etL <encar-nado '' ;;Quem. será., que ·lhe l não;: divise 'a 'rutiancia, 
::a .-nil:f·.•ser.·-qnlf penltlSSé o -lume•:.do!l olhos, ou: o · 'Senso,.das 
·:eóres'!i' ·>·: ;·.i:· :;· · •::; : ·, · r. · . :. . • t , . 
:.-:::: .. ~odo •o: se~t!lo -.bahlano se. aeha .·riscado ' .. em. traços 
,einentos~ Llst()_,:àe':·diY.isará·.-m.esmo; de bem.lo:nge-•. Quem· se 
-PoQeria .chamar r:á Xdgnoraneia;; OU: rá<dUvida.· , 6e' 0 ' . clamor -do 
sangue vae aos . ceus, ·e" alcança. (até o • throno-. ~do . Senhol', '! 
.• _ .. /~ .. :.· :·t~l .. :: _·~-.. ~ 4 :. :-,:··~··.•· ·~ ~· ·=~:·_~~ ~-... ~.:- .. :·-·· .• 

-Jj :;:-/;'E'' o:;genio . .da rViçtoria .de. -Ganud.Qs-,··0 ~aio, dos-.r.hor~o-
0l'es •· do --:Satellite ,, o. ,geJJ.io: do interno:, da:· Ilha .óas . Cobras1 ,1}\le 
.nosJestão: reeurgindo •.nas:·Jutias deste,-governo de;l~m.a, ~-
-~p~~ ... ~~ s~~gq~~ • 11 -~·-~~· ··- ~d--· -· · ~ _-~- .- ----.i 1:+ ~ : !: -·.,-1 ? 
-~·r> •·:M~'' SN''Presidente, ·não 'basta'< a palavra 'de· ·Ruy: Bgr-
. :b()Sa~·t Ellu:.não "i ale> !para :a' Camara( ?:·Não vale para· iFPai:r: ? 
-.:f.,. •Ouoa·,-:::· entto;: ja:: casa· umir' palavra: ;fã~ -homadil:. quanto~ a 
de Ruy Barbosa. .~.:: r ··:.·~. ,,·::,. ·. ·.·· -::"• ,,..._··: '!: ;.~. , ,: 

-: . ·o· aa;·LJ·; -J;: ·sE.A.BM:-.: V; ·.Ex. vàe · arre'pender..:se de 
·ter 'tr~ido essas: cat8as·1far& o· 'seió. da: caii1aril:: > ·, .. .. : . 
. -_:.; .. ,·o~ si. :.uô~ô-c:.i?·~·:~,Não '~~ ~'a~p~nderei 1l.ão 
, teru.!:ó q~e, ~~e j~rr~~lic!-~r; ·.··ne8#io;: . .a; v~ Ei. . ~ra.-.·tad$a 
_ ~~ ;en,m~~ .. q~e q~~r·. ·N~a ha~, ~~;me.- po~s&. ;íerar~ Não 
-~~:"Y~ ~-:.~e-~~ !!-~~çará :em m~a..-,v~~a.: -polit~ç-~,e 
·r~,mí~a~N~dar-p~i:çu~ar·. ,, ... ~., · .... ,., :,;·:.,.:• ·:: · -, :, ~'-"' ,. -
~ - ' · !- ' .·o:;sa~,~-J~,·~l'. · SBÂ»RA '~<Não•:estou ouvindo: Q :itue· ·diz -V·-. ·:~-Em~~:~.:~ --~-.--. · ·.-+;_ .. :-_~~=--::~ · ·· ·_·· - :.· .. ,~- :· .·~ · .: .. -~ .::··- · ·.;·~- .. 
. O SR. HOMERO PIRES - Sei que_ V. Ex. 'tem tiuvi
~- doa~ íJolitioos,. e ~pó'tÓ''élles .§6 n'!o · ouve :qttat:tdif: ·não; quer. 
-i\e~li'd'é; -4mmedfa~:mente, . quando lbe· eonvem,:·,,e; agora 
-mésmo '·in e. 'interrompe coaVãtteno'!·o ao assunl'Pl-0'·.' -· · ,,. · ' 
; ,· , ... -'i5;:aa:··~bo'~To'Rí.xs;,2;-,~({i%~utád'~;~abra'.:estã' -4f
. firmâ~ ·~e· não~·e~t:á ouvindó .o.: orador •. ml)·~sef'.5e no 

~g~~-f~~~~,·:~~,~-~~~~~~,~~ild~ -~e~~-'.~~~~:~~· ~ue 
·. ,,•:;:-ü :..SR·::HOMERO:;pJltES:T.;.;..; Se lllid estâ: ouvind~ como ·é 
:que~me->mterrompe,oo.in ·:oppo~tunidade't< · · · ~ :~-: ·' · - · . 
--:-:<: Mas·óuç& ··a~·cãiDà't-a ôut.rti'd" Olmenta'ldé ;ulha ··ala.Vt-a 
·iguíÜmeiit~ ' honrada··; ~omó ·'a .-a e' ~;.r~arhosà." íf' tiàlE"<Vra 'de 
!:um:' lia'IiHioo;'dignb: s'Óli' ' t:odos 'oi-·;t.itulos=. -'l'ITâf.i~se;·dtVum 
- telegramma "est'atn~c;:;n:um ~3orilár:~xtincto•· ~sta .. ··oidàde. 
--wo~: lri:iilatéiál"; t'telegramlnácsprôóédenf.e·!~ ··$!io · Sa1tact0t':. ·e 

, da~g,q.'1~~,}7~~d~:~a~~.?,d~J,9J9~·,._._]!:H:?t,.; . ; ::f : _ , .::·.~·"· '· 
· "Presidente da Rep$\i~~~,~G.af.tet.ei~ &io~,~:Aoabo 

J;.,.r ..,.;~,1-~grat.~~~- ty ·~.~· ... 4.!!igidp.b_;li)]J1L·~-""'.j~etel :.-Ca11 . . mo_nha. 
-.&.n:~sue · "8D e•uon em-· a-· Cllllrue 8'0 re., .. I«&Ua·J ... eo s emun 
das mais degradantes scenas de vandalismo, 'iiàm'preêeden

~tes .,na; •hiswria ~,politiear:.do. nos~; .Paiz;:;wndo·:ro Governo do 
-l:$lt\do·'. ,mandado. ;:as~s-ilUtl' >Publieamen.te '·a ~mim. ~ v.iot.ima 
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tonio~,WJ.osr:. dei ~philo .Gttcmi, ~e Na;b.ueo$de:rA.rauJQ,~:d~~ 
Ruy Barbosa; com a. .bi~dAJrd~t&$í~ida&- é. ·Q~~:5~ ' póclerá~ 
~~~'V~r. ,a ,.h.~~~~i.I!-~A.9. _l~h~r:l!is,~o ?-8\)~p~~ .PRi• el~~- são 
outro~· Utnt.Os · ·eommentartos VlVOS dô uérezhw ·lia liberdade 
OO<.sBriJsit • "QorJtç O!ts mooelos QUe:, DO~' apOntun>.t.tlãQ iba •liibe
rali.BJllO; não1 ba • 'liberaes ;·:::é . tiberali~mO'l r de.r-..quartel·.~;sâQ di- 
beraes. mascaradoayt~~·asphr;tia ·:da liberdade; . é:• tt·BSP~ão~ 
dQ!Pt)Qer,' :pamoar.ruliprefião :dauUhel'dade. -{~'Uitocf7#m-;,mui-' 
to,rbtemi:~O,.~~:~tLcum.Prim.e:nttufu •. );~' r(:··-~·, ''": ·• .1: ' _ _.;·· ,•·.: 

, .!:' l ~· ~l <"\ l ; I,' ~._:. ' , :. • , ' 
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})el:!leb~Ptdo.: COJDr clarividente, npil'i·to; sec til!& :-. midor: '1!rlo: 
Sl,'~l~ 4a t~1 . semp11e. ac.oitada:. -pela· secnlpor tn:ls~ · .'ClimabJ.;o 
r1ca, e por ISSO mesmo, sempre necessitada de:."senas; com 
que pudesse enfrentar o terl'ivel e freqúente flagello. 

. Justíssimo é, . ~ois, o , voto de p.ezar, que se pede,· pelo 
d1gno cearense, CUJo desappareeimento se registrou nesta 
Capital, ás primeiras horas desta manhã. · ' 
-_. : .. satá: âá.s SéS:SiléS''.22·êfé··.Agost~ 'iie' 't'g34. ~ pi»tfJFvietra. 
~ 'Silva Léi:U:! ;~ WD.l4.emlir Faléllo';· ...;....; LÜiS' S'ucü-it'a~· ,.:.;,;;. 
'X#)ier ik ·otfcf)ejra~ .: 4 14:llo Sampai~. ~.- Fiuue'lre"' 1l0d~ 
g~,·- ·.:..:..:.J-ek:~~:!f:ó~.tf~· : ;. ; ... ~ .. -: . . · ; ::... . . . . .. ... ' .. :; . 

· '·'· · .. ,::;: ,_ .. 'Approvado. ,;_,,. ,, ·· · ::· .. ·· ' :~· : ;. · · ·· .. ··. · 
.. : ••. r ·· ·•: 

·, ,..· .. ... ' .r• ·~. 
~. ' · .. · . '·' 

9 Sr •. ~sid,nte - Ba sobre a mesa dois requerimentos 
quú:·v.ãó '~~lldOíf:: . :~.l · ·~;. ,::>: .. · · ··· ·". , · 

· ·:, 1' 

São,· successivamente, lidos, apoiados e postos 
em discussão, os seguintes 

1\EQUXRDIENTOS 

N • . .22· .:.:_ .!93' 

. . ReQueiro.: por intermedio ' da:: Mesa, e ; aPós · audiencia d3 
Clltr..ara dos: Deputadosdn!orme. o. Ministerio da :Justioa: ! :· 

· :;,;·';~t. ~.' ·P#_ q\ie' :.tl:'l9tivo~ . ·rito· fo~_am . at(JioJé; .Pagas. &s 
~.hffc,iio6~ ~pda:d~s :a:l!~.~.at;· . pelo .. ~~~o' n; · :2~ : i~,8, de f5 
de' ~~~ro ~e; -'19.$91 .ros · ~ervidoJ;es ·ó<fs · N~i'O ·q~e.· a'!L~ili~;. 
ram os ·trãba-1&08 ' relativos · ao pleno · de· 3 i:le Maio do :mea.mo 
anno. nem as contas de fornecimentOs · de':reÍ'éiÇõ~ 'ás ·mesàs 
elei~orae" e .Juntas an"Q.ra,doras. que . eQtio tunccjonaram nesta t(l{1ttal1 -· . ,, ... ;• . · ::<,, .·.·• · .. •.• ,, , " . ... . . \ • .. . '· 
·=:-;~'..:'; !.í; ;._i·f~~·· .. ·: ~ ·~ 1r··. 4 ·.·: .. · <· : ·~~ 1 ·r~ · i::.: ·· : ··. . · ' :.- ·~ 
,. · :.:b.}.;·~ Terãor.sido ~lados· ..os • creditos espeefaes de 
tres mil contos de réis (3 .000 :OOOfOOO) e de"cfnco mil con
tos de réis (5 . 000 :000$000) abertos para .. material'" e "pes-
80al'!; :respeet.iv.ament.e,;. peJo, :detn-~~,:·n:. . ~ 2Z::.8tll; , · de !2 de 
Junho de t933, e que se destinavam a occorrer .. inclusive· ás 
despezas acima rereridas'l 
' •' • '' ' t" ... /T' • P ' ~. • • I ') ' . > ' \.- I- ~' ' • ', : • • ' •, , I • ' · > • ' 

0 0 

. : ... . , . ~~~~~' ~~( ~s~~~s, .. 2~ .~~ :~ost9 .de .t ~~h :.· .. : Mo:p.rt Lago . 

~;. ··:;.· .. :. ' : ·::~,./: ;· ·.:.: . ' ~· : .l.~ti[~fl~.~ ,:: ''.':' .. "' · . . · 

Estamos já li vespera de novas eleicões, ·e as despezas 
fl?pl o. p· 'e.~. · .to . dl3" .3 .. d~. : M. ,.a .. io do. a~~C1 . ~.a~s.a~o ~.n .. ão.~ fqr~!ll aind.a 
zm}i~E;f.~~~.P~~~.~e~Q~ .. nq :D~~~~~ F~~~-~-"' . . · .. : ; : , : . . 
-~~+~.o .:cr.e<2ito :&J?~rtp pa~.!l ~~~, (f~p~za,a, ::np .-.emt,ànto, , J~ 

·, \'tl.toso. Nada menos 'de 01fo mal eon,t,o~ .cf,e t.é~ ;(8 .• 000.:0~$). 
-Decreto n . 22.815, de f2 de juilhó de ' f933, publicado no 
Iliarioc,()ff~Ae 11;-de Jupb.~ .• ~~-,~q-~nno~ _.Em_ que, e 
OOfflv. :~.e k!~. gas.to . ~JJ.t.o. dmliet.ro.?. ,.Te~,s~dó, i ~s~ft~e1ente a. 
dotaç~o~ 'Só o D•s~~~~c1:·:'~~l : .te~ ~ú:tt;~. !~~e,oid~': 
. . , ~- p ,.que vjfl8:}!_s~.$r~ç~r_ .ÇI. re~e~in:'~~~o . . e\l,iQ autor nliü 
enc~~r!;)ü: aihda ·;n~b!Jm, · tmíe~ipnan.o!.~~ ·Jã. .. h'o~-yess!! reee• 
bldó ·á gfàtiftéaçlo· a 'que ·s!r r~fer.e ~.P:,.~e~e~;.:n. ~·i 58, de 
tS de setembro de f933 {pubhcado -no tHmo 0/ff.eial de t9 
do·.m~ ·mez, :e-: annoo):- · ~ ·:<ttJe,· asslBtlu; mesmo~~ por acaso, á 
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-~---
r-éelama.Oio de ;um eomméi'éifmte; .r~ reú rifàlhoiílíecidotlli'· <tttem 
ainda,iDii.Cllti ll&lfo:>~forn~etmeiito-~ de·if'efei~·: i&· junta$ 
&l)uraru~~G'~~~-:~~~~i~t/>:-~.·;·:~- .: .:'_' · ::-~ , _~-!;-r-~: . :'\:._ : · .. ~-
~:;;·:_;., -':;;·',:~! t:; -.-~:~~~ .~;~~~~?~ , :::,-,. ~Y~·;:~ ·.;,::,_:.: ... ,_::: ::.~~;_;~.-. : ;:,,.~-· . 
.... >.~equ-~~o .. ~ in~r~~o~~ M.es~ _ouy.JAA-,.a -~~~ dos 
P.epu~~_do~,:.,CJU~.' 9 ;s~ Ml,l:ll1'_~o ~.J~!if:l~ 1*'011~~- qu~ .. Pr~ 
..,.f~'l}J:;l~S._.~ou,-:pa!_~. ga~.a~.b~. àa .. v,1d1!_ do_.JO~~~~s~. Se.rg~~ 
cJe''G()bVêà, dlt. >JCorre1ó do'llovo .. , de ~-pr;~ N.~gr~k ·'L19len~!l
mente esbordoaào, segundo rezam telegrainmas ·e·xpedidos á: 
Associação Brasileira de Imprensa. por. tres .investigadores da 
"olicia sul-riograndense. "·· '· -·' ·' 

Sala. das Sessões da Cama~ dos Deputados, 22 de Agosto 
d~ 1934. - Mo::art Lago. · 

;;r;,jiJ•:,.~_·,;·- : ~ .. :. 1 Filà -'~11i~e ~a :;rii~~a.. ~rité ull~~-~;,d~Í~~~QiO,:Jt. 
seguinte 

: . 'j ') ;." • . · ~ 

-~ ... ~:._~ .. ~} ··:r..:·:~~!L:~tu C ·. :: :-. · t~- :!1~ -~ ~ 1 i V!=··; .,·: . r- r·t_;~ ·-·: • ·· ~~ 

"'r-, ~E 11ó at't.l225','.:paDaSTSPbo>:Unieo~ aoe~escentãnHJ··mesmo 
ÂD.te•ProJeDto:!~·rr· ~~·,. ~- '!:H-1!~!, ; ~,··;. ·1~ ·,\;"' : .~S'!I ): .. ·'t!li·. 

~.--. ~< ... '·. :,:·; ;:rrr: --~ .... J;.\'·· ·:r..:···· 
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. ~ .~41!:1.!:~~11J~çgmiderado .(alto& o -ó~ Deputado,~ nd~ Comar 
ptD'tB ntD votaçõea conatantes da ordem do d~. auBen· 
tando-se do edificio da Assembléa, ou do recinto das 
sessões. semo. imperiosa justificativa .. :perante-. o : ple~ 
nario". 

Mereceram tae~ d15Jx)sióões · niornliiiador~s. ante. os pre~ 
~ntes conhecidi!lsimos. d~ Cama~ .e d.o. Senado antigos~ em 
rúa terilf de. ~falta .·a e. .~U:II;lero ;para· aifiot.âções., -:-:.os· appla u
sos . geraes .da imprensa .. ·.ESseS, :Si$; . eram·. dispositivos. v~r
~d;eirariilmle '~· r:e;Vol u~~Pn4l'~qs, ·. , .· co~men~v.i1-se · , 'por ·.·toda 
- j t I ' ~'" l• .t t 1 • . • I+ , I · .. 1 " • • • · · ~ • • · • • • • • • 

~~ .. ~~d~.'i~iu;·· .. ::s~~ti~~~' ~ri~it~( .~ã9 h~: ··me~orla· .. Cie; 
ll~~er ,fa,ltaQ.~>: quorv-m.:p~ qualquel' das•.vo~ç~es da Gonst1~ 
tUinte., Dir-s~ia que :O. .alludido .·Ante-pl'ojecto. eonstituc.xo·. 
@' ,est:avà;~m ~~gor, e..· que o lt~gi.O,en!;q €!,a. A~semb~éa ape~, 
~)~e. x;~(W,~ent;&,-a, cqm,!.~'lQida!l~, .a Ylrtu~sª tntenção. 
:g. ,foi .. !J()r ;:eo~tl1-11~,a ·abun~anc~ ;~O numero para. ·os traba~ 
!Ms .consbl'llCJOnah::san~s. dO .Pai%,. qu~, a, Commi~são de Po
~iç~~ ~:·C'~~a ·a:~ ·~e ,~~-q~e(lep. ~e mand~r,.~~mpiil~ contrl!- og. 
'l~f:~ taJ~q~q~ q_u~r~az1~ :~cepção .ã.,.r,egra de ~r~s.e11caJ ·~ . , 
_, t: V~io,.-diní\l~.JÕ Çon~itufcão definitiva, p,romulgada: .no 
di3 i6 de julho ultimo. o seu art. 30, cprresp~ndente a<l 24. 
do Anle-proj e c to despresado, dizia apenas isto: 

.. Art. ao. Os DepÜta:dos ·receberão umà' · a,tuda de 
custo por sessão. legislativa .. e durante a mesma per-

• 1 • • ··ceberío um subsidio peeuniario mensal~· fbadi>s, uma 
.. : ··: 'e 'outro,·uQ ultimo:·anncNie cai:la le~islati.Ji'íi'Piira a se-': ' ' • ... : !fUi~~~~ • · . F~ ;•,I ( ' . . ., i' • .. í : · ', 1 i · · • . ! , . 1 l; 

· · .. :iDesappàTooe~.·: eomo: se vê, o zelo· contra· os" Deputados 
faltosos •. ·E·veio, tambem,· •logo c após, o •nóvo• Regimento :'da 
C-amara· dos. Deputada& :em ·q'ue :se· ífransmúdou a Constituinte; 
e ·:igualmente- ficaram . no· olvido .os rel)resentantes>da·. Nação 
pouco::a.ssiduos ;aos:..:seuà nobres: deveres~ Na. '"·Su})...Secr;Ao· Ut; 
do:Gãl)itulo n, "Do ·Subsidío e da ajuda·:de· custo1'/nem mais 
anbl.· se Cfller'taUusâ() ã possibilidade das . .faltas dosi Depu~. 
tados1·! .. , ; · .. · ·, ::. ··•; ' ... . ./ .," . . ,; •.... ; · 
' ... ·: · Resúlti!Ef(t :. a Ca.mára-h a ·pérkl 'deiínrt' mei:.' está para· ele~ 
gt!Fa$ Commissões Perinarientea; 'e·'êôntlri:Oà' lutahd~ com 'a 
"fo.tu:tfe numerG<'~·:• .. .: ·· ·· :::·.r. · ·' .. 
· '.':. ;~•.: ~r :~e#iais. êlo,qii~p.te .a.· s~mples',·ex};)qsi9.~o dos- 'factó!. 
~Pt.a,~~!~bacl~sf " ... :· :. ,.:' .,, .. ·' ··: .... ,.· .. ·: ~: . . :." 
., 1 " : , As!lj~.) de v a que o. preceito· .constitucional em. , vigor 
q,IQ, Il.'o ,P.rohibe:.: , . ~ · · 
!:~·~:l ~·~r·i,.·.·:(.; .... .......... =~· .: . ~-' 

,,.,.,, · ... '. Indico, óuvida a Gonunis8ão :Executiva; qUe t\.res
.,;:·.: ; peito· apreséntará,. .com .urgeneia, projec.to de resolu~ 
-:1 ... ~.çio,.maniieste-se·:a·:Camara dós· ·Deputados .·ante ·a 
. :/· ·«Jnstante.talta de. qU~m para as votações. :.sobre- a 
!· · . · :tonvenieneia .de se appli~arem .tambem aos seus mem
, ... , . : ;: bros as.~disposiçõeelegaes que: .no, Paiz.;'l"egem a pel,'da: 
. ,;: .. :; do·.eargo1: as }.jeenças e :o·. desconto PQl" faltas .do:fune
~' 1r," : · C'íonalismo·íPublicQ,i: e··&S prnes .. observadas· .nas i ~ti,. 
, , -, , ; .-vidaf:les. ;não; of!iciaes em relaolo , ao·. :Jerrviço dos tra~ 
·' '· ,: ·,.ballladorea. em ·gel'al, e dos 'operarias ern.··partleular. 

i. t;:.. ; ; . · ; : · : ~ :" · · , · · : · , .'"·. . ; · ·. · · .. · · • · ~ · . :. ; r . ·. -. ·.; -• · . : · ~ · l .' : : . ~ ·· · 
. ·,·~&.&.:.das Sesa6eslda..Gamara-dos Deputados, 32 de agoato 
4t,.J$3 .... -.;JfoJar,~,~t:rQo • .. : . · -.. . ~,; : : , .: ,,: .. ~ ··. ,,· 
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.... , :··Ol Sl'~~ Prnl4tnu:::.!I.!.\ Esf.á , fínda:· 'a~··boraiTdl!sttilad'"a··ao Ez .. 
~~~-n~\~--~ (~~ - :·,:· :··_,~~'- ~:I~/'~':~~'';,~r· ..... ··~<·,:;' · :1'',\''~:: .. ;::~;-~;; 
. ·. ,v~Hie : pas~r ,á.;~~do àilto-: ·(PawiJ~}-- .·, _. ·-.~~- - · " ....... ' .. · ..... 

. : ~~- (f~ eomparecer, .o.s ,~.; f' • r,;: .• ; ' .. 
• • • : • • . ... , , !" r •• : • • ••• ; ~ •-: l "" . •. ' ,... I ... . , ~ , -. -, .:.;- ., ri r· .... ':,.o. u' 

. : P_ aollee3~ .de .Plivelr.a;.:~homaz .. ·l,obo_ ·,. _Ferriaa(fea r'. '.t'avora, 
'Afarip Caiado, :LU..iz :~lrft~Ü,:. 4lfr~do . da.. :~attSt.i _,Al)~l .. Chermont, 
Mario Chermont,. Moura Carvalho, Magalhães ... :Slt! i jl\lmeidll. 
Costa Fernandes, Carlos Reis, Godotredo Vianna, Maximo 
Ea~~ :A.genor: Mbnf.&; ·Jo&é .de lrorba; •K!Uiim·~'iVlelto
~o: Borsea;. ~odono ,-Bezerra,()H~~tiano: ·Ztmayde; ·Pereira·~~ 
Souto •FilhO'.! t:.uiz: Cedrot,;·)luJa; Bomlnrues; :4rtnda:. Ga.ma.ra1 
Arnaldot:!laatos. ·Joeé·14e: Sá, ·Alô&· &unpaio;·.;Osorio, .. Borba;; 
Humbê~:to:..cie :MoUl'l, Izi-dl)o ·:Vasconcellos, ~Sampai~ : Costa;. ·An-· 
tonio Maoh«do~:!Leándro: ;Maciel, A:UtrWJlO ~, -:J;eifle, r• R.odfieuea 
Daria;: J o:, J. Sea!ml,<Priaeo.lPàraiao, : Clement.e r.Mar.ianidiasa..i 
lhães Netto, Medeiros N~tto, Alfredo. Mascarenhas, I:.eomio 
Galrã:o, At~la Amª~l1,~anQel -N ovaes,;Gi~J?;,O .1\me.dJ!i :!Setrneiros 
Faloio •. Mor.~i~: :qJ~~;~hari~~:~~fl..·:~tq{~v.4l. Ul-ql!Q 
Passos, Nelson Xavier, Fernando de Abr:~q,.~·~lQS ,x,i~®R..; 
berg, ·.Gfldofrj!do , .Mepez~. ~urp , .~tna,· P.t~rAira .,.Çar~Jciro, 
Olegario ·· Mâriiínn'o;· Niló' ''de ·- Alvareng;;;· ·GWj~}; 'ae. ~'k:êYe.~ 
Cardoso de Mello, Soares Filho, Lemgruber Filho;· "Bias''Fór
ÜI8i llibe1ro Junqu~U;~ -Adeltf; ··M&e1et, 'P~\\teixo;~ Auius.t.o 
Viegas, Delphim Moreira, José Alkmim, SRJi§Oo·tra <'Cúaltil; 
Furtado de Menezes, Dhristiano Machado, Polycarpo Viàtt.i, 
Daniel :ds• Cal'Yalho;~~ev-incto-~Ooelho; .. :Bclmiro i: de Medeiros, 
I.idurgo Leite> ·Delso . · lfaehado~ : campos· r do ··Amarlil,-· •: Bueno 
Brandio, Clir.aeit:o: ije •Rezende,: :J'aeques-Mori'tandon,. loão .Al
ves,:lPltnio>·Corrês' de Oliv.e~"\TbeótOniól <MoJiteü•tr·de Jiar
ros;,:Rodrigues-: AlvéS";!:Abnetda: · ·.Camargb, r.! M:arto-·, ;.What.(lly. 
HY~Jpoltto;·do· Re8o.; ; ZOl'oaab'o · Gn-Dvêa;··Abreu' 8odré:; ·:Antonio 
Govel1o;>l-<::artfoso1de MeUo ... Nett.o-, -Mt\l"aes Leme,·, !los€, Hono
rato;; Domin.gOs .Vell"asoo, ,Ner(f.de··M6cttfu;•Franei8o'O"JlVillano
va;· ~i:miO': Jorge;• :lda.iio: I Sard'enber8';.- i .Aarão\ rR.ebéllbj·.l3imões 
Lop9s',• ::uaurreto ca.Noso;• F!'elleric3!;Wolf.enbt1tell, · ·V1Ctõr R\16-
S()mano, ?edro Vergara, .. Re.ul Bittencourt., A,dro!'ldo Co~~. Mi
nüano: cte· M'Oúti;l'Cub.ba ~bMellos;!:·P'énetra :Nét.to; ::Mar- ., 
tins e Silva. Armando Laydner, Gtilt•liermtP~-laster; ~llarth 
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....;;. '5'39°-=-
Minihl~s; ·:' ~ 'R_iê~<;Jo ·- -Mácliádo ~ ·, HoráctO'' ~ t'ater:' :itooti'a '·1Fa-

~a~':'-~;,;~·l': ·~·, ·: ... >.'. 0;~~-nd~ -~~: > _.·. ·. ~.:· ::. . .:. :~: 
7 ." ,.: 

;; ' ' ~ . . 'I ; . ;: ·~ • J' .· .' ~ , .• • ;~ • ·' . . ~ • · .•.. - : ~ • . . ::::..· • •• ~ ,., 

-· O' St. Phalclentã ..:.... A"li~'tâ. de preaenÇi( ac(:'tiEta· o eompa-
l'eciment.o de i34 Srs. De9utados. · 

Peco ao! Srs. ··DeputadO& qne oceu~m ' suas eadetra!! . 

Q~~e~~~~~ãf!~.d~:'. ',~ ~~~-~ã~ ~:lia -~ate_ria_ constante · da 
~-. ·. \. , . , . ; .. . ·~ . . rJ. . . . • .. . . , : . 

O.',Sr: A~ôlplio B~gl_m!m· - Peoo a palavra. pela ordem, 
&-;: .Presidente. .. · ··• · - · ' · . ·· · 

: ~ ' • • Õ ~ • (-. [ o: ~ 1
• • " • '. \' • ' • 

' '\ 0 \Sr, Prealdellt.i'· ...;.1·TI!Im;-a palavre:, pela ordem, o Sr. 
DeputadJ) Adolpho BergamiDJ. 

O Sr. Adol]lho Bergamlm (Pela Of'demj .....; Sr. Presldeo
te.~~:na ~rde~ . CiQ- dia. . em. vtrtude de urg.encia. o projeeto 
DA·. 3, -~ o assum~ ~ ~b:ne~te. de urg~ncfa. POis objectiva 
permittir aos estudantes a· qualifieaclo ez otf~ • 

. . PermittO:""tn~ __ ltbe~dade d@ endereoar a V. Ez. um 
pedido de: -prefe!'enctJ. ~e_,a,.m&tiJIIla.,da .ordem do dia. nfim 
de-·.que, se.ia .,disoutJcW. .é , "!lotado· lmmed~alatnent.e o referido 
projecto. (Mit.ito bem.)" . · · · 

: .o . ~· ~-- .Jiav~o; sldo votada ut"Benoia '.para 
este proJecto, vou submettel~o, realmente, á 2• discussão . 

' f' ..... :-,: :..0-' ,., (. • ~ ;;, • • •• • • • ... ' •• , • 

· · · 2•· di&cui,il.o do .. P,.oiecto -,k a, de t93-l, ~aten-
dendo ao& alumno• dOI e1tab~l~cimento1 de en

.: : .': ·: , aino'l ofl~~ ()" ol(tciali=ado. .· ~lo _Gt)t)f!J'tiO, 1:1 
Qualificação el~/~ez~olficio'!. (em vlr.tudt M 
wvendt&.} . . ·-· 

• ·: ;...... - • •• ~. ·.\; · , .... • • • • ~ ; . : .-...•.:; J · l ;\~ , •• . 

, ~,_ ,E!lc,e~- a _,diiiCUS!Ilo; aendoi. em ~~CUida, !appromo ~ 
~irlte1aM.igo· do . - ~·. · .. . . . · . : 

·. · ·: - '~ ' ._. ,, , :.: . . : . .-o.nu:-r.o ·., . 

•! : , , · .. -.,;: ::- · .. ' .' :,:N.i!!:3--;-:- ·~ ·:·-: . -
. : ·~·· .;._ ,. ·· ·_ · .·. ~-. a.-~;· : , ; ·~ ~ ·.r!·~ .,_,· · .. .;.:···· . .. . . . . 

... Ariigo,.nnloo..-. .0. rartJ1o , 3'Z d!) Codiso Eleitoral cttmpre
~~n~t. ·lia l~tra; .b~. ri~ . qu._Uticá~o~ ~z·. oflfcfD•: ·~lé.lll cos ... pro.. 
feúorei .dé, eJtabelecimenwa--.de .. -eJWnO..· .-i»t!Jctaee.: ou . f•!C•· 
lízados .. PêlO;·. q~ernQ. , ~01 .atP.m4 .. d.oi , .mesmos . ·eátabelecl·
me~.~ . que; -~e®am ; ~s. ,condições !:l~es;. ·r&vogadas as : db-
polliOI!es em contrario. . - . '.' : . . .· . ;· I ' . ' .. 

.. · o : sr:· 'Pi'edcfe~te :~ :o! prÓjeeto1 pas'sa'1i; s- dtscusslc)_e fi· 
gürirt·· iuH)r{jj[inie: ·Ordem ' do ~ftl, --em _-nrmde · da ·urgencia.~ . . ; :i.... r ~ i!~ • . . -. • . ~ . -... • . . . , ~ ; · . . ,... ~ , ., ... ' ' . .. . . : , 

:' . ,-, .'/ :.: · : ~.-.·r:: · ~ :. :,s. ::··.-~_, : _ :.'~·- · : -·r , . ~ . - . ·:· .. ,·.: 
I , : ". . . ~ I f , . 1 • • ,• . i • , . . • • I :· • , • , • , , , • , ·' . , ' • ' : , 

--o· Si'. •uV'ó Wapóleló :.:._ ''PeÇo lf palavra, pela ordem, Sr. 
Presidente. -·. ·. · :-• · ' - ~: '_: .. ! _'._.- . • ._-.''.·. -. .-·.1,' : ~ :1 . . :-:_ ·' :_; ·; ._-,;; _·:,;_ ! .. . ;, : ... . ··: . ..-

·· i_.ti·,. I ' . ' ,' J'-

:O·Sr.i 'PretideMI•--'.:Tem -~ palawa,:- ·•pelà··oi'dem, o 'Sr.;: 
Deputado . HqO: Napoldo~ ; . · ·· ~ · · · · . : · · · · · :; 
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. .o k. ,Bngo-r Bapo,l.eio.. (Bela ~-), -;- ,, ~. :Presiden~ peço a""V .·· Ex~ !êJdig1ie"ãê 'sub~Cifr~ão votó~a CaiJ:iara ·;.o: 
meu requerimento de u~~\8 .pa~i8 projeet.o relãtívo · .. , · 
disponibilidade do PrhteSSór ·Alvaro :osorio de Almeida. 
(Muito bem.) 

O Sr. Presidente - Veiu .ã M~a e vou submetter ... v.otos 
o·!egulnt.e ::~;·":"r. _; ·: · .,, '''í :·~; .. ~~:·:~;;·11;; :-:~'~,:t~~~;-~ '· .;; :.:· '~ . ·.;::·.· · · , 

.·· . ;:.: ~; ·, ·. :: c.~JrOJ.I·I~RN.'JI.()~·D· ·~PmA · :. ,· ; , ,·_,<.-·, 

· · · Requerembs uigé'lléla ;;ara .:di!Cu5slo "!e~' tõta'óJci '·do· pro
Jecto que põe o Dr. Alvaro Osorio de Almeida. · professor das · 
E~?o:l.~s, 9:~-,~~~m;n:~ : e .. ~d.9,~tol_o~~fl~~~~,~~s?~~'~f,~ld~1!· ,; 

Sala das Sessões, 20 ae Agosto de i93t. -:- ·BUflo · NtJP~~ 
le4o. -Mello FNnco. -Jo4o V«larb~. - Joao A.lbmo. 
- · G~rist . tle. R·.,. Ptp4Qf.,.:.-. !f~ S.Qtf'J:tt.: ~ . Atlal.phD 
K.oflller. · . _ , : :· ; ~ .· -, ~ · - •: . . - l •: . __ .. r _- ;. :· . . -; 

., ·:· .... .. , . · ~ A.P~~?.~.~-d?· .· .. · :·.i:~ ;. :· .. .-_; ·~ :~;,::. :,:. '·'·' .. 
d · sr. · ·Pre!Jtdente ~ EID · obedlepcia' · ad voto ·· da · C&D:firâ, · 

vou · atibmettet. ~ · tmm~iat~ ·dtseu!sD.tf e :vô~o!ó" ó 'pt'oJeeto' 
• -~, ~ 0

• ' l.-o
0 

\ 'o, I • , 1 r 1
' '~ >: ~ ~ • ;\: : i' f . ;:. ' I : ; ~ r., • ) , • • " • . 

·.: ·1••·rlUetU-1t2o do PN~etc "· 4~r"ifi· ·i9B4, pon
do ·.m ·11úlimfbfUcf4deuo'1Jiot; . .Al&tlpo· 010rlo ·di! · .A~: 

· .. : · meüta, 'ptll'a · ~Nitguir· i!Cl.f ·peiqúla'a~. : ~~bre 4 ~rcs 
do eancer. . .. m ·; ·' .. • .· 

I •. • • o:·. ar.. •.JPreltiltiRe c....:. Entra . em --dt~-:1(, ·PtoJeoto 
• / : • -.~. .• ·:.. l : • • • . I . • :~ .. ~ • • . . • : ., ~ : • . . '. ;'. '. ~ : . . ; . • .. - • • '. ;. I 

o Sr. iellriqae Dodaworth - Sr. ~realdente, peco a 
J)Alavra . 'Pela ~rdem ;• . ··r.••- ·\ . ,' .. · .. •. , o.\· ": 

')·· · ' \ , . • · . ·; ' 1 °' 4\ o \\-~ ~. ·j , . ..... . - ~\. , ' '.( .~'· ' ~ ,: t · ~\ ' : '. ': ~ ·. 

;, ·0: ~· · Preltde*·· ~~.rTe~ a · pa!IÍJ!'à)~l. p~l~ ; ordem, o 
Sr. DePutado ·Benriqua· ·Dodawol'th; ,., ·· ,,, •.' · ... . 

. i -~i~~~··· ~fi . 
· O Sr. Belll'iqae JJodnronJa (Pela cmltm) - Sr. Pre-

atdcte{. estimaria !que o :nohf&··autoio ~ck)".>ltroJeot:óHponderass& 
11obre as coneequenelas que a approvaçlo biNI~em· faoe :doi' 
interesses pesaoaes do eminênte :Pl'()fessor Alvaro Osorio de 
.1\lmeida. 

Determina 8. Ex., inilf Juatam9nte, que seJa poato em 
disp~ni~fUdade q }lotso. IUllineQte pa~rieio.,_ af~~ ~.e .P.~seguir 
em ·seus· eatudoa reratm; t::cura•:tJó· "eà-dceZ"!~ :A ·'Qrimde~~a. 
qtie"S;· Ex~;··entr~ta:nto,~-alvitrà ·em:!sêu .-PrpJêótó; ,t;á.t ·emno 
es\i' . re4flidc,' reounda~~'l pr~JUIJO'f; pesliOal' ·~to ·; ilr"i)f~sor~ 
Osl)rlo de- 'AlfMidai 1vlitó• !'Omo' :~ te!DPC -da dt..,O~ilfdsde· 
n&o: lhe sel'i ~do p&l'a -varias· repUaé;:dtf 'Que 'Jazam ' cJt1 
membros do maglsterio nacion·al. .·· ··:~l :· : · .,, • · ·· ' 

. , .O ,;SR •. llvGo. ·:N~'l-:'1•;1-.,.r-·l'OMr..._~~~tl~ apre· 
aentar. , .emenda~ · ness, aeDttiJO~ ;.M1nb11 tnte,\WIO:.Dio,.fot Lra-: tàr" ae lnt.eresses 'pés8oaei. mas dO! da butriànfdad"e em geral. 
O nobre oollea estJ., talvez, encarando muito mal o obJe
ctivo do meu Projecto. Já de·olàrei neste recinto nf.o conhe-
CE!r.. P_~,~s~al~~~.~ 9, ,t>~e,~~o -~~~~_sllo.f.·; .P.~~~ ~~.;~meid_a. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH--0 que desejo·~ que· 
V. Ex. eollime o seu objectivo, francamente merecedor de 
appla~!.OS, ;:dentte,: os.rquaes:~ os ··maus.- sem : qUe.-~ntr.etanto, 
a approvacão do Projecto possa, devalaum:*. tqrma, t:ferir,:os·: 
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intere8ses de professor do g;, Osorio de Almeida; purque. 
e.m ge tratando, como ia eu affirmaDdo, quando o nobrt> col

-lép: s&.•sriteciP<JuÇ tazendo·'jutzo filexaet.01 '&-·inrêliz "!fi· :>l-opa-
sito de minhas considerações / .~_. .. ; · :·., '· · ·· · · · ·' .·. : · : 

. ·.. . 9 .. RR. .Buao._ .. NAPQyBÂO :-··.Ne.m .inexacto, nem infdiz. ··R · . .. ~~ · · ·"·ã:S··· · ~u ,. · ·· v EX · ··· . .. ~p.o~~~ a_p'e.n~~'"'·'··~a .~Xf8S .. c;Je,/ . ~ · .... . . ·: ··\· :· 
-, ;; •,.~ O .JSit~' -HENRIQUE ' OODSW:OnTH .,_ • ··. • •• · de re<Jueri-
- mébto· de urgencia;· eu·. !ia\t:ia ·. iúl:ribido. de apresentar a sug-
' geS(ão,.que ·;eStoU' fazendo: qora~·ao : nobre Deputado . 

. o·st\:· üúG-o· :NAi>O~o ;;::: · pc;r· · -q'ti~? ~·ta:· ·i:Primeir~ dis
cussão~ .~ .• !lr~.~nda _e: a ~:;.~~ir,~· _ r. , .1._. ;:. .•.•. 7 . · • .• 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Eram estas, 2e
: Dhot• Piesidente; · ·u ·.aucc'inta:.s naz6e&T qu·~~ tiuba: :a apre=:teatl!r 
para que o nobre .autor•Jdo-'!:projecto 'as.:ap~iasae ·chvida
mente. (Muito bem; muito hem). 

• • , • ~ .. -. • lo · ';...: r , . : , , t! • .. : •, _s; ':,_1 : :; • " : 4 ~ 

· • . · ···Em .·.seguida; . é : encerrada ·a discussão e aP-
- r:' : provado ó -seguia~ .. · . : . : .. 

• • ~ • : • • j I 1 :;... • • " . . ~ : : • • • • • • : , • " • • • • : .. .. • • 

PROJBCTO 

. : : . •I' N . 4 ·-~ i!934 • ... ;;;· . . !i·.:··:·:: :; , • 

Art. t.0 Para. effeito de. poder. proseguir nas pesquizas 
que vem tazendÕ' i!'obre á'eura do cancer. 'fica' o 'doútõr' Alvaro 
Osorio de. ,Almeida. P9sto .em . disponibili.dajje, por tempo in
determinado ·e'' sem· p'eroa dos respeéUvOS' \lencimentoi, nos 
qargos que exerce de. :prof~ssor das Fa.,~uldad~ ,.,de. ~edjo.ina 

- e· Odonthologia· da Universtdade do Rlcr 'cff Jin_elro~ " 
ArL. !.o Revogam·se as dlspo~lçÕes. 'e~ ~ntrari~. 

4.;:. ; .l.'J :-: \ ) 1 ,''j . '-' : : ... .. ; ; ·:· . :· ... ·i t • ; • .' ~. 

O Sr. Presidente - O Projeeto passa â 2" discussão, e fi
. rur.ar.é. na ·P.!'O%i,ma Ordem :do Dlll,:·em,:vitt.ude de urgeneia. 

Tenho sobre a mesa e vou submêit.et· 'a''\rotôs o aeguinta 

. '' ' ·, 1. 

. i·:-::;-:' . . 

. . . . . . . . 
. . ,, · r .9 .... _-:c: .. __ L .• .• • ,,•, •. ',· .·.-' ·~ •, _: ·, ~-, ('~ I ! • ' ,_. . • 

• .. ~ ~ ! ~: ' ; L: . ~ 

. ... _ .. R~~:~.çe~m_os . . u~~~CÍ~! p.~~l' .. dlsc~sllo,.~hJ-W~ão,~~~ pro
jl:!ctci· que €!stabeleee 'devam · ser os SQY.ernos . . dos 1. ~t~dos 
exercidos pelos presidentes dos Tribuna:~s 'de 'Juetlea. · · · ' 
, .. Sala àas Sesslíel!~ 20 rde :Agósto de ·t9!4•.- HWJo iNapo.. 
lec1o . - lo&J ViUIUb~aa. - Adolpho Bergamini. -. MIJIJo 
F~o. - lo4o Alberto. - BaM>eto Campello. - Ar:uda: 
Falclio. - AdOtJ)ho Ko11der~ . · ·· ··· r· .. 

· >~''"· , · · . E!. dado1 eomo. ~rejeitad~ •. · · ~ 
•' 

·rO Sr. Bago lfapolelo- Peco veriticaçio da votaç~. 

· ·-~ O Sr.· Presidente ~ Vai-se proo.ed~r .. á' .. ;v~rif~Ç!lÇão da vÕ.. 
tacAo. . : · ·. >: :::::: :::· .. · 

O Sr. llacro lfapolelo (Pel4 cmkm) - .. Sr., Presi4ente. 
'desi~- da verifl~ãô'•é' 'p~ a'''*<ti~·:~· · c.~n.Sfd~ o 
ássumpto depois de procedida a eletção ··de Ccimmls~. 
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~/~~ ··;,·.:~{ ,-,: --~; ·:-~ ·:' ~:r-~ :.:~~:: / .. ~ ·.;:;·~:~· , , ~~;- .~,:·· l;j ·':;~·: .:-::6t:';;;~ ~ ~~;<: ·~ ·:i:c: 
--r , ::~ -o lr•: rhesident'-: ~-Va~Hte·;!'MOeder i .•VQtaolQ,da- :uu.te
rià. constante da Ordem do . . dia .. ·,.,; .. :····.' · :•.::·; :.. r•::::i. -: ,, ·_! ,, 

. ·. : : -, • i : . ~;: ·, ; 'i 'metê~ 'il0/3f7:e. ~ ::Sui'iJteniéi~ Íle · ~cf.~~~~~ 
e do primtiro· grttpó''í:lctr --coiimí"ui6ei' pmn~ 

-: · : .~ •.. . ce.a .. (Con&tftu(Cll&·:.e ; llurt#~.li A4Jdé:ídc-.o. \Jtt4us-
- !.) ·.:. · -- 'r--tf'Í4 •e Co~f.o; ::D.iJ'T,4macia.! ft, :·P.Ttltado•;· rEtJs-

·l •• -.taçdo. e-·,,Cultur.a;: : Seg~t.Ncrcíonal; :)e ~ 

_"' · ,;·;:•·:o: --~~~l~~· ,::1'-~m~."-~ ·:~· :P9.~~u~~ó~~~·(J 
o Sr. Presidente- Vai.::se 'prbcedê~· 'â 'tliafnáij'a; ÍJ ;;~·-.:: :: 

·-:· ;_.~ ->· ;•: . . :.; - ';· ~·;: !; '· , ,t~.·irl~· : ~;i · ; r~~f~:1:::r: . :~-: ~···. 

· ::!:: ·.0 ·. Sr.. Clematin~: Lbi»>a: ~. Secr.taria;::.rt:mntlo dtdr) 
-~e·.á-ohamad& .dos Sra. -Deputadoll. •.•·::< ·: . . ·; :; ;l ,;·::, · 

. ~·;·: ·,.! 1 \\ .~!' · · : - ~ , · . ~ 1 ··,\···H~. :~ l .·~ .' : :~.!";; 

Durante a chamada o Sr. Antonio Carlos . 
.. :Presidente;;-deixa a · cadéir&·da"!':pi'esidenc1a, ctue é 

ocoupada pelo Sr . ~cbrlstO>Vão . Barcellos, 20 Vice ... 
Presidente e, novamente, pelo ·sr. Antonio Carlos, 
Presidente. .-.-_ ·: ' ·' ,· ; 

o Sr. Presidente ...._ · 1\espoilderam á chamada t32 Srs. 
Deputados. 

~ :::,_. ::;~~f~·.nr_ob~er · (c.o11tale!ii.; da;l · ;c:e~~i~/.,~:: .~~ ~:~:.~ ···"' 
, , o , • _ • • • o ~ I} ~,,11 • o ' • 1• · • Ji • ! , . . .. ' ,· ' .. ~ J , , _, J , • . , . .. ,,, I . . · • 

_. ~; . ; .: . 1 · , . • . ~ ,I. · í . · : . . • · • · • . . .- . . • . . r : t·· · ; ,-'i : ... . : : (' · .. ·, 
~ . j_. _._,. · ~Y: : , .. . PI:,ocedef7s~ ·A contage~ d@.~ ae<l111as.: .... ... . 
!:i!.~ '.:o ·~~ ,~-~eni. ··~.:~·~i~~~-~~~-t~ · -e1~16~o~~::~ai~~~ü~ 
plente dell'"s(), ·semarto~ · · ._ . e~ , .. .... ·.·'· · .•. J..J .... .. _,,,!'!"_ - ·· -

,·'•i";·· .: .. . : ·- ~· ~,.. t~~·!~· ·n.=- i ; ~: : ., -:· (-:;::~ .... "j_;~ ~.!.! -~ ·.:!·. 
PARA SUPPLBNTx DB S0 sBciaftARIO 

•< : r , ,';t;~ -, • ;,. .. 1 ·;_: ,'j .-·? ': ., ~ !, ' :.. J •,' ·: •f 0 
I-· !>.!!!9-iJ~~~~~ . ":. ~ ::: 

.. · : · .. ·: :~ ·: ., .-srtQ·'aiJUl'ad&li 132 ;oedulas; :·qt~e · ·dlo :o -"l~in.-
.. .,.., . te ... reanlt.!ad~, .- ·• ·,=- ' , ..• , .. ... ,,. , . . - ~ ~·.- ., ,. :. , .. .- .. . - · ~ ,, ... ,... , , , .l--, , ' · · .. IL ' ~ . . . ... ...., ,.., ··' · --· ... , 

Alberto Diniz . . • .....•.....• ... .••.•..••.•.•.•.. : :l:l8 
, ) 

Hugo NapoleiO, Lemgruber Filho e Alberto Su~k. um 
voto a eada um. 

Em branco 'Ú.'''~Uiait ' · '· ·' : ··, ::: 
-~· :: ·< .o.~e'"~'~;l'rilt4en~:~· Pi4)ctamo . · · .... · f ""ie.'di ao· ·Séo~~o. 
· <..;..Jn -.~ • ...:~- •- 'Dfruz'"' ' : . ·. · . .. :.~P:-~ .... , · ·. · ._.. _. .. ... · 

u or . . ~~er.'t' .. '; :": ' J ~'Í · ;,~ i'"' I . .. .-)1• ·.· .; ; :~ .. L~ :. ·~ · ·; .i -:. : :. .o:·-: ·: "'<· 

~ . .• · ... ....: .~ . · ~· ... ~ ·:•:. ') r.-•, j .. -• ., -: ~ ':lL --· •,-, •. • !. \'Í' · ·'· ..... , . ,.,,._ , . . .-.:. 

P&RA 8VPPLENTE J?t- ·40,•fi&ORBTÃBld· ·- - . 

São apüradli! · ~t32 · •ceduta8, Qüe dllo o seiUinte 
resultado: 

. . . • ·; ·~ .-: .. q : :~Í· i.; ~:-..,-, :~ 'JJ . : · 

!lan.ael ~Reie . · ...... . ,, .,. • • , .... ... ... : •. • ~ . .. .,...,. •·• •• ..-. . .. ;J, r. i22 
_ .. ' 'Em'· bráneo"9'eedtilas·. · ·, .. · · · .. ... · ~ · - · · · ·" ~ .. •. 

Uma cedula inutilizada. · ·· · · 
·~ · ;~ · 7 !, ;~ , · ·' · ": ?. --- t i i, , ~ ' - " ·.• h\r, (~ ' .J iisif' ' ~ -~~~ .. , ~:. ·.~ :\ · ;-~ ') · • 

:. .. .. .0,4k •. ..Pl'U14enf4·,.... P,roDl~Uno ,supplente·,õe .4 .secretar.1o, 
'"o .-sr-~· :_~l · Et,,é;i,s'.- .' :·:_' .. ;.·: . :: J.i .: :." ... ,.,,., -. ·. ·:. · . . ; : . r, '· : :H!; • < 
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- :543-

o;::··:..!<·: ,.,k:: ;0; 1.-:Sr :. · AJltoni;orHGarloll~ Presidente;:~ .deixa' ra 
. r. ~ :; - -:::: •·i• c~~ra~-da prestaeneia, .4ue ~ -.occupada - ,pelo · se
,_ -~::-•: .. :~qr,_ Çhristovlo :BatcelloSI! 20, ~Viée·Presidente. 

4': O •• . ~ ,I • O 0 0 • 0 11 
~ .. 

. o Sr. PreaicleDte --:-Vai-se proMde~ ' 'ã· · ~puraéãi> do pri-
meJro ~upo_ 4i,e Com~lSaõe,s .P~~~tes. . · ... ...... .. ... _,. .. . ... . .. , 
, . . ;:·, .. ~ARA ~ ':;?;~~I.s_s~~. p~, CO_N_ST.,.UlCÃO -B JUSTIÇA 

São apuradas i32 cedulas, que dão ~ s~guhlte 
:.:=. • ... •. resultado: 
! ':.: . . .. . . . . .. . Votos 
).~ Pedro··Aiefxo · ·: •. : . . : .- .: :~: •.. ••. . ;. ~: •.• _. · . . . · · H9 
-~~ Alcamara Machado ·. -.-.. .- : . . . -.· .. .. .. · . . . .' .... :. . H9 
: ~~ Homero · Pires · : : • . . : . : . . : . ; . • . ; . . ~ ... ~ . . ~ , . ~ H 9 
: :4 ~ As'canio -Tubi!lo · • :. :: : . ·. ·: ; . . • ~ . . . • : . ; • : • • • • . . H 9 
:~ .~~. SoaTes ·Filho' · ~ ~ ... ~ ~ · ... : ...... :. · •. : . · • • :: .. ..•. . : H9 
~:·~;. Solano· ·da · CUnha: .: ;:: .. : .:.:. : . .. . . . . ,.•. ... . . 1.19 
.:.'J, Cunha ·.Mello ·::;: ::: . .. . : . .. ·.;; _: .. ... : .... . .. . 119 
;.~~~ Nereu· · Ram~S' · : : ·.-:: ~ ; : ~ ·. : : :: . : ~ : .·. ; :.~ •.•• : •. ~ . • 11.9 
,. ;$;~ Pontes Vierra· · : .. ;. :;. : .-.· ... : ..... . .. ;. .. . . . U9 

~t t?-t'i'f~~~~~~~-.: .. ·:~~~::. :: ~· : ~.: ~: ·:· :-.: : : ~- ;-: :~: : ":: ~~c: ·: :::: .. '. _: l: 
Em branca --i O ·cédula~ · · · · : · · · · · · · · . · · 
Inutilizadas 3 eedul&8. _. : · ' : ~ ·: · · · · 

) : ' : .. 

. o Sr. Presiclenw - Proclamo membros da Commissão de 
~~ftúiÇi_Q ·:e :f:us~tçW 'o~' $rs~ : Pedro~~ietxó, :Ate~n~à; M~:
cbr®, - B:omtú'o · Plr.e's, :Ascanio · Tubino; Soares .. Filho, Solano 
dà ·cU:i:tliá, .Cutlhá. ··~reno, · Nêreü..' Ràfuos;': :Pi:mtes Vitaü·a. Aritó-
biífl1oveno ie··J. :;r;= ·s·eabri.~·· ' . .-: :··, ... · .. .. . · · ' · ·' 

··. :· , .· ·:·· . 

,_;, . Vae"'se,,pro~der.,&.,apll(açiio . da eleição de .Ct:lmmissão de 
A8rieuítüra. 1tidús'trià' ê Corinnereio:· · .. , ~ - . . 

PAR..\ A ~~~~f>.;_o . ~~ AG~CUJ.Tt-'1\A., : ~NDtJ;8_'l'l.U:A ;g CO~MERCIO 

.·.:r;·, _ .: , :. : ·, ~o, adp~das i~~-_cedul~ .~dão o seguin-
. · te resultá o: · . . . 

Votos 
,,4,. Pinheiro Lima ..• • .. . .. . . ... . .•. . , .••• . , - ••. • •. 

;~=~ ~~r-~~~~~~-·:~ ~: ~:~.:.:_=:. : ; ~~ -:::_:~ ~, ~ ·: ::, ::-:~: : ·:. : ·· ~ .. 
·4. R1cardo :Macliado . .. . ............ . ... : • . • ~ .. .. 

,~ ~ ~~~Jó · M?*t~i~ :de~ :~~~~s~ : .... · ... ~ ~: ;~· •:: : . ~. ~ :_ 
fJ6 ~ L~~~c~~ _~~~!"!lo . .... ~ : : : :: ~: : ::. ·.-:- ~·:~ •,.; . ·-~ •.. .• 
'l't• E erre1ra de Souza ....... . ....... -·-····~ ····:· • · •. .. 
~; Le~n~~~- - ~"i.n~efrõ_ -_ -._-._._ .: ~ : ~ ·: ~-:- ~· _. _:_: .. _·._ ~ .. "~ .. _~,:· ~ - ·~·- _ 
.19.. K'erg~naido Cavalcanti •.. . .... • ... ~ ••.•. .- - ~ • . . . . 
ao~ Ai1toniõ · Jorsê- : : : : -. -. ·:. : : . : ·. ·: .- ~ ..... . : .. :" ~ . ·: . ~ .. · . 
Ji ~ Fêrnãnao· ·de · Abréu.::::::::. ·. ·.·.-.-_;. : .. :: ~ ~-~ .. .-. · 
-.. Jóãõ 'Vitáea· e Lãéêrdil. Píritô,' um "y.ó'f.o .. a: ;cad~ .um •. : 

Du .. e cedulas l·nutilt'zadas. · - · ·· · · .. - ·· · · ~ . . '; ~ - ~ ,;,..: [,•·~ .-:. L;' ·· - · : ' 

Em branco 12 eedulas. .. :-· .· 

U8 
HS 
us 
H8 
U8 
118 
HS 
HS 
HS 
H7 
Ü1 
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teiro de Barros. Prado Kelly, Edgar Sanches, Luiz Sucuoirar 
Godofredo Vianna, Raul Bittencourt, Osorio Borba;· Acureio 
Torres, Aloysio Filho e Francisco Moura. · 

.. ·.' " · ... ' · 

. Vae-se preceder á eleicão da Commissão .. de Seguranca.. 
Nacional'. · · · ·. ·· ·' · · · · · · 

PARA coMMrss.\o nr· SEGURANÇA ~ACioNAL 

São apuradas 132 · cedulas, que dão o ae
seguinte resultado: 

· ., Votos-
·!. Agenor ·M:ónte ... ~ ......... ~ ~..................... 120. 
2. Silva Leal ............ ; ... ·. . . . . . . . • . • . .. . .. . . • i20 

· 3. ·João·· Alberto ........ · ............. · .•.. ·............ 120' 
-4. Demetrio. Xavier ........ , .. ·'· .. • ... ;.......... 120' 
5. Amaral Peixoto .......................... ~. ·'· .·. ... !20' 

.. 6. Muura. Carvalho .••. •.•.. .• . . . . • • . • • . • . . . • . • • • . • . :120' 
7. Alipio Costallat ... ~........ • . .. .. .. . .. . .. • •.• . • . • 120' 
3. P.l!il.i_o .Touri~ho w ·• ~ ..... ~ ............ • .. • .... · ~22U0 9. Dommgos Vellasco ~ .... ."........ .. . . . ..... ...... ;~ 

10. Generoso Ponce . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • :ff!1 
H. Magalhães de.!Almeida .~ .... :. : .. .... ~ .... ~ •. ,;. : fig 

··,Francisco Moura · .• ~ ....•..•.. .- ................ ' . · · i 
·: Em branco·:to cedulas; 

Inutilizadas 2 eedulas. · · : 

O Sr _--Presidente - Proclamo membros da Commissão de 
Segrir.~nca NaciQnal. os Srs.': Agenor Monte, Silva Leal, .Joãet 
Alberto, ,Detoetrio X:avier, ·Amaral. Peixoto, Moura CarvaU,.o~ 
A11pio Costàllat. Pliriio Tourinho. Domingos .Vellasco~ Ge-
neroso Ponce e Magalhães de Almeida.· ·· 

o.-;.~. , · 
'-~ . '. 

·:<Vae-se· proceder-á apuração da eleição da Commissão de 
Obras Publicas, Transpoi"tes :e Communicacões. · · 

~Aiu co:Ml\-IIssÃo · nJ!: óBRAB PtmücAs, TaA.."l\tst>oRTEs R. i . 
. . . COMMUNICACÕf.JS . . . . , . • 

São apurada~. i32 cedulas, que dão o seguinte 
resultado : · .. ' 

Votos· 
1. Guilherme Plaster ............................. .. 
2. Augusto Corsino ................... .............. , :122 
3. Barreto Campello ................ ,. . .. .. .. .. . .. .. . 122' 
4 •. M~rio Chermont ... , .... , .............. •:. . . . . .. . . 122' 
.~. Freire de Andrade .. . .. . .. ... . .. .... .. . .. . . . .. .. • 122· 
6. Guedes Nogueira .......... :. , .. :. . .. .. . .. . . . .. 122-
7. Victor Russomano .. .... ..... .. .. ..... . .... .. .... 122 
8. Alberto Roselli .............. : : , .. . . . . . . . • . . . .. · 122: 
9. Chrfstiano Machado ; .............. " ..... '.. .. .. .. :122 

10. Lauro Santos· .· .. : ......... ~ ... ·: . .. ; . ; .. :.. . . . .. 122~ 
11. Nelson Xavier ................. · ............. ,.... · 121: 

=Hpgo .. ·N~poleão ...... ~............................... 1 
Em .branco 9 eedulas. . · . 
Iinitilizada 1· pedula. .. 

o Sr. Presidente - Proclamo memb~os da Commissão de· 
Obras· Publicas, Transportes e Commu'ri"icações os Srs.: Gul~ 
lherme Plaster, ·Augusto Corsino, Barreto Campello, ll!arie> 
Ghe!'mont, ·Freire de Andrade; Guedes Nogueira, Victor Ru:s.:... 

C. D. -VOLUME li 35 
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$Omano, ~lberto. 'Roselll; Christiattô· ·Machado, .baurô Sántos ·,e· 
Nelson·Xavier•' . A . , : · · 

Sendo visivel a faltà'de-··Iiumero,' deixo de· submetur a 
votos as demais ma terias constantes da Ordem do dia • 

. Vou "levantar--a .séssão, :desi.gnàndÓ· p'ára i de amahh~, a 
seguinte " · ·· 

-·.·.- .. . : . : r ~ ; 

, ,. . . ORDEM.J>O ·DIA 

. . Eleição do segundo grupo· d~' tó.mmissÕes · Permanentes 
CFinanças, Orçamento, Legislação Social, Sa:ude,:,Publica, 

Tomada ·de Contas e· Redacção) ·• · · · · ·; ., . 
1 

· • :. 

··: · , Votação. do. requerimento· n •. i.O, de :1.934, · do Sr: ·Pliruo 
Tourinho, pedindo . .iniormaeões sobre requisições.·militares 
{discussão . . unica) . · · ·. ; ·. · :! · · -

... ,, . ,. . . .. .. I{ . ' 

. ,: · Votação do requerimento n. H, de ~931~ do' Sr.'. Acurcio 
tmes, pedindo informações sobre ~tra~'ó '.e .descpili.() 1lps 
ve,ncimentos dos Inspectores Federaes de Ensin'o .. '{diàt;ussão 
un~ca) • . .. . . . . . . . . . ' '> .. ' "" ~ . . . . . 
<::: Votação do requerunEmto .n. ta; ·de t931, do Sr..:· Móz~rt 
Lago, solicitando .informações sobre ·: foMo · -neees!arios 
para pagamentos de requisições milita11es · :feitas ao· ~om
mercio e industria desta Capital (dilctUBão unica). ~' · · ' 
. Votação qo requerimento n.. H; de .1 ~~-'~ f;lo,.,Sr. Tbiers 
Periss~ e outrà, pedindo in!ormacões sobre . a e:dstenciá de 
decre~·:. c&S.s~D,do ·à· cl,rr1C'i;llizac;i<t' .~ :Guàr!la · Noetnmà.'.'o4· 
tra.nsferindo:!~eu v~trimónio, . :ã · Pr11teitú't'a do,' DiStrietó, Fé-
dcrat·(discii:Ssãó'ilinica'j' - · " ·' · · · - · .. : · ·,.-· · · · · · 

~: ': :- ~ "; • ' . ' : i ' .~ • I • ' -.~. ' . , •_;_ + ' 

Votação do requerimento n. 2, de f934, do Sr. Mozart 
Lago;· -solicitándo- iliformações ·.sobre .:dispensa. de trabálba
dores do nucleo de. S. Bento· ·(discussão unica).• :' 

Votação do. requerimento _n • . i6, de_ :1.93!.,. do Sr_. Paulo 
Filho, pedindo intormacõ~s sol:lre '.o pagaírientó. á professo
res contractados do Collegio ·Pedro 'II (discus&âo unica) • 

'Votação ·do requerimento n. f~,. de i934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações sobre o mon:tante das sommas 
pagas a funccionarios de Fazenda e proveniente de multas 
!iscaes (discussão unica). . 

.'c:" Votação do requerimento n. 18, de !934~ do' ·$r. Mozart 
Lago, pedindo informações sob~:e a não· publicação. ·dó re
Iat()rio apresentado ao Sr. Interventor no Estàdo 'dé'. São 
Paulo, relativo á IJropaganda do· café brasileiro. nos EStados 
Unidos (discussão unica}. · · · · 

~- .· · Votação do requerimento n .. 19, de 1934,. do Sr~ Adolpho 
B~ini, s~lieitando inform~ções sobre .. readmissão de 
r:u[lceionario.s . do M:in}ste.rio (ja Yiacão, attingid9s. ,Pelo de-
creto de aiJ1nlstia (ducu,ssão unica). . ., .·· · .· . · 
· Votação do requerimento n. 20, de 1934; tio Sr. 'ntier& 

ferissé, pedindo informações ao MinistrO ~a Viaóão, ~obre 
(l cumprimento dado ao disposto no· n~ · IX, élo art. !7, da 
Constituição (di.s,cusstlo unica) . _ 

. vóiaÓâO.do·r~qu.erÚue~to 'n. ~:I.,- de t~3i, d~ Sr. ,.Ácuict~-. · -
Torres e ·out~:o. pedindo: informações ,sobr~ -providencias. to
madas pelo Ministerio da J'ustiça, attinenf.eà .. a ., factos· oo-

. ~: . . ' 
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.co:rridos no Rio Grande do Norte, e divulgados pela im
prensa (discussão unica). 

VotMão do requerimento n. 22, de i93i, do Sr. Mozart 
L:tgo, pedindo informacões sobre o pagamento de gratifica
. ~ões mandadas abonar pelo decreto n. 23.158, de 15 de se
. tambro de 1933 (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 23, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações ao Ministerio da Justiça, 

·1;obre providencias garantidoras da vida do jornalista Sergio 
de Gouvêa (disctlssão unica). 

a· discussão do projecto n. 3, de 1934, estendendo aos 
;.atumnos dos estabelecimentos de ensino, offieiaes ou offi
·~ializados pelo Governo, a qua1ifieacão eleitoral ez-o({icio. 

2• discussão do projecto n. 4, de f934, pondo em dis
;ponibilidade o Dr. Alvaro Ozorio de Almeida, para proseguir 
:.Jlas pesquizas sobre a cura do cancer. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 40 mi
nutos. 
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. .. ... . . ' . '~ . . 
• • _I~ •. • •. ~ • • 

. ·::. :. . . ~. 

29a Sessão. em 23 de Agosto de 1934 

J,'ltresidencia dos Srs. Christovão Barcellos, ~·. "V:ice~Presidente, 
e Antonio Carlos, Presidente 

.1' 

. : .··As . :14 . horas, comparecem: os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino Lisboa, 
· Waldemar Motta, Alvaro ·Maia:; Alberto Diniz, Manoel Reis, 
·veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Adolpho 
·:·Soares, Agenor Monte, Freire ' i:le Andrade, Luiz Sucupira, 
Pont-es Vieira, Xavier de Oliveira, Alberto Roselli, Irenêo 

.. Joffily, Ar.ruda Falcão; Simões Barbosa, . :Valoente. de Lima, 
Rodrigues Doria, Deooato Maia, J. J, Seabra, Homero Pires, 
lH:ei!J'iqu~ ·Dodsworth, Sampaio ~rrêa; .Qlegario ·. Maria.nno, 
Adolpbo.B.ergamini, João .Guimarães, Acuroio Torres, Soares 
Filho, Buarque ·Nazareth, Francisco Marcondes, Martins Soa~ 
:res, Gab-riel ::Passos, Ma:tta ·Machado, Vieira.-Marqu-es, Raul Sá, 

. .J.oão. Penido, Aleixo .Paraguassú, José Christiano, Barros 
Péiiteado; ·José· UJpiano, Lac-erda W{lrnoo:K, Generoso Ponce, 

· Plinio T<>urinho, Carlos Gomes, João Simplicio, Renato Bar
. bosa, Demetrio Xavier, Fanfa ,Ribas, Acyr Medeiros, Ferrei
ra Netto, Waldemar Reikdal, Fr-ancisco Moura, Antonio Pen

-nafqrt, João Vitaca, Alberto Surek, Walter Gosling, Augusto 
~corsino; Horacio Lafer, Pedro Rache, Euvaldo ·Lodi, Gastão 
d·ff 'Brito, Roberto Simonsen, Pinheiro Lima;· Abelardo Mari-

: nhoi Thiers · Perissé .. (69. } · · · · ·· , · · · 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-
l'ecim,ento de· 69 Srs. Deputados. · 

.. ~tá aberta> a ' Sessão. : 

·.· . O -8r; Waldemar <Motta ( .qo Secretario> servindo · de ~) 
:Procede á leitura da Acta da .Sessão antecedente, a qual é 

J?Osta em discussão. 

O Sr. Joaquim Magalhães - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Acta, o nobre 
·Deputado; 

.. · 
O Sr. Joaquim Magalhães (Sobre •l Acta) - Sr. Presi

dente, pedi a palavra· para justificar a ausencia do nobt·e 
col\ega, Sr. -Deputado Moura Car'valho,. que .não tem com

-parecido, ás Sessões por se' achar ·acamado;· o· que é motivo 
,-seguro da sua falta. 

O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada. 
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Em seguida, é approva4a a Acta da Sessão-· 
antecedente. 

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

O Sr. Clementino LisbOa (3" Secretario, 1ervináo tü 1 • j 
prq_cede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

:-.-. . : ~ . 
\-,:,; ... _'. • · ;:· ).. .. !-' · :.· : ;_._ . . : ·· . 

. . : ; : "; ... .:.: . . ·. . . . ~· . 
Do Sr. Deputado Vasco ~e Toledo, de 22 do corrente,-. 

solicitando 30 dias de licença.,: - A' Commissâo Executiva. 

Ficam sobre a mesa até ultarior ·deliberação·· 
os seguintes 

3 
,. 

Manda prf#O(I(i;1t . o. alistamento ex.;officio 
• . . . :·.: •;"• 

· Ar.t.' i.o ·Fica prorogadó até O· 'diá 20 de· Sej.embro ' d~st.ê: 
aiiilo; ·. o alistâmento ··eleitoral: e:e--offício f;!· . expr_!!~ssametiJ8'· 
para syndiéálizados e est.udantes ;universita'rios~ .. . . 
.• ;. ADt~ . 2~!. ; Revosam~se aS·' disposições em eóntrarlo. · 

. · -~~~ -~~- ~~s~~.t- .~3. -~e A:gq~to de . J~a!~ , ~:íiJÍti? '·hi_q&a.-;_ w 9!4~111~'- ~~j~ ~- . . .. . ' ' .. . ' . 

•• 
~~~~~a ·;:;-: . .!(~ . !rit~~~p#;. Ã tn:~·~jç~q _ gui?Üzú~: 
. . parq. ~~~~pçli~- iYz quot~ :tu.f4it;~q~ ~ ~Q. !f'o.:!l _q~~ :~11~-: 

di1"eíto os o(ficiae1 do Ezercttq e -~ ~ .em .-~w&-· 
nos Estados da Ama.;ona.s, Pará e Matto Grosso. 

I ' • ,. • - • I • • • • . o ' • • 0: ~ • ' .. 

Artigo unico . :Fiéa inte+i=Qmllid~ ~- :pré~çriiiccãii. (Íqil!.
quennal para percepção da gratificação de 20 % sobre O!! 
vencimentos do pessoal do Exercito e da ·Marinha de Guen·::., 
em serviço nos Estados do Amazonas, Pará e Matto Grosso," 
estabelecida pelo art.i 4° da lei n. 2.29~ de i3 de Dezembro .. 
de· 1910; desde .a ·data em que. foi suspenso · ci seu .paga;; 
ment.o por falta de verba, revogadas . as · diaposioões em .. 
contrario. 

Justific~~o. 

Pelo art. 4° da lei n. 2.290, rle f3 cÍe Dezembro de~ 
19i0, foi abonada uma gratificação regional de 20 % sobre 
os vencimentos ·do pessoal :-·da • Ãrmada · e .. do ~rei to, · em .. 
serviço·. nos Estados der Amazonas; • Pará e Mattó Grosso. 
Essa gratificação; ·paga até ô anno de 1923; foi suspensa ·por ~ 
não ter sido . cons~gnada. .nas leis de meios -para ·. as· -exel"cl-, · 
cios subsequentes, a verba destinada · áC[Uelle :. · pagamento,
sem, entretanto, haver sido revogada a lei que estabeleceu: 
a referida gratifieacão. ' : . . . r' 
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. ,. .. ' ':f:irxpando doutrina sobre o a~sumpto, o illu~õtrado Con.
-si)tto~ .Geral da ijepublica, Dr. -}i'ranciseo Campqs, assim se 
expressa no seguinte luminoso parecer, ' ,publicado no 
f)tezrio· Of(icial de 2 do corrente: 

· ·"}i'l'uctuoso Mendes, General de · Divisão, graduado, r<>
fo~mado, que serviu no Estado de ll,fatto Grosso · desde 4· do 
Janeiro de i 923, até 5 de Fevereiro de i927, pretende rece
ber . li gratificação de 20 . o/'o sobre os vencimentos, a qu:tl 
!oi"iibortada pelo art . <i0 da lei n. 2.290, de 13 de Dezem
bro· de 19f0, aos orrtciaes em serVíÇo nos Estados do Ama-
zonas. Pàrá e · Malto Grosso .· · · · , .. 

Entende a Contabilidade da ·ou:erra que· não havendo 
n~ leis órçamentnrlns relativas aos annos de i923 a 1927. 
oonsig'Il'ado verba pnra o paga'mento daquella . quota addi
ciotuil. ficou. ip1o facto, revogada á disposição que nianda'va 
abanai-a aos offlclacs das guarnições do Amazonas,· Pará e 
Mq.tto Grosso. . . . . 

Parece:..me entretanto, que o art. 4° da lei n . 2.290, de 
13 de Dezembro de t9t0, não incorreu na revogação tacita, 
.a qu~ . se ·refere a Contabilidade · !la Guerra . . As leis orça
m~ntarios não se destinam a crear ou extinguir direitos, 
mas a ·prever, de o.cOrdo com os compromissos resultante& 
de leis. anteriores. as despesas de cada e~ercicio. Esta 
concepção tbeortea das leis orçamen_tarias foi incorporada, 
pela reforma constitucional de 1926, ao texto da Consti-
tuição de · 91. · · · .. - · 

Ora; a lei, Que com~edia aos ·officiaes a vantagem con
signada no art. 40, era uma lei de caracter permanente, que 
só poderia ser revogada por um dos deis processos, dos 
quaes r esulta a abrogação das leis: a abrogação tacita, a 
abrogação expressa . A primejra não resulta do_ .. silencio do 
legislador ou da sua omissão em consignar nas leis de 
m~ios os recursos destinados á execução das medidas le
gislativas anteriore~, de caracter geral ou especial. A rn- . 
vogaçãó tacita aómente resulta da ' íncompatibilidada effe
ctiva, ou conceptuàl ou virtual, eri(re dois textos de lei re
gulando a mesma mat.eria. 

A ommissão de verba nas leis orçamentarias só póde 
ter, em relação aos direitos attribuidos aos indivíduos por 
leis anteriores, o effeito de suspender o gozo das vanta
gens que lhes competem em virtude de mandamento legis
lativo, e isto pela simples razão de que o Executivo não 
póde realizar despesas que não estejam autorizadas na lei 
de meios. 

O direito, porém, a essas vantagen5, continue a subsis
tir em toda a sua plenitude, como em toda plenitude 
sul;lsiste, emquanto não revogada; : a rei que ereou e attri
buiu, estando apenas o seu exercício • condiceionado á na
cessar ia · dotacão, orcamentaria ou extraordinaria (Paulo 
de Lacerda. Codigo Civil, lntroducção, n. 194; Hauriou -
"Droit Administram". 6eme. ed. pags. 756 e 763: Otto 
Meyer - "Droit Adminlstratif, §; 26) • 

· Não tendo havido, por.tanto, nem derrogação tacit.a, 
nem expressa, do art. 4° d·a lei n . ·2.290, de 13 de Dezem
br o de 1910, não póde ser- desconhecido o· dir eito do re
clamante a perceber as vantagens que aquelle artigo lhe 
ol,i~orgâvã durapte o tempo ém que serviu ua gúarnicão d«? 
Matto Grosso. · · 

E' ·meu parecer". 
N~q11 mais .Precis!lremos. adduiif, em f~vqr 49 legitimo 
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direito daquelles que deixaram de reeeber'. essa grâÜfica
~ão regional;: sinão endossar ·as sabias palavras e os argU
mentos irrefutaveis do illustre Consultor· Geral da Re,;.. 
publica. · · 

Seria, porém, justo que esses servidores da Patria ti
vessem o seu. direito postergado por uma omissão do Le
gislativo e pelo imperativo da lei .que, embora reconheceu
do esse direito,· julgue prescriptas ·as .vantagens pecuniarias 
délle decorrentes? Não. E foi pens·ando desse modo que a 
Assembléa. Nacional Constituinte, procurando cor~igir um!l 
injustiça praticada contra o funccionalismo publico, achou 
por bem restabelecer as. grat~ficações addicionaes por tempo 
de serviço, ·garantindo, ao mesmo tempo, a percepção das 
mesmas desde as datas em que foram $U.Spensas por decreto11 
do Governo Provisorio (art. 23 das Disposições Transitarias 
àa Constituição) . · 

Sala das. Sessões, 23 de Ago,sto de 1934. - Veiga 
Cabral. 

Art. 4° da lei n. 2.290, õe 13 de Dezembro de 1910 -
·•os officiaes em serviço ·nos Estados do Amazonas, Parã e 
Matto Grosso, gozarão da ·quota addicional de 20 o/o do 
r~spect.ivo vencimento. cabendo a()S que· servirem no ·Ter
ritorio do Acre a de 2S. o/o &obre os seus vencimentos. 

Estas quotas não serão computadas, em bypothêse , al
gu.ma, para o calculo da reforma ou qualquer ·outro ef-
:reito" . · 

.o· Sr .. Presidante - Está. finda .a leitu:-a do Expediente. 

~omeio.o Sr. Vieira·Marques ·para substituir o Sr. Pe
.cll"{) Aleixo na Commissão Especial encarregada da Reforma 
da Codigo Eleitoral,· durante a sua ~usencia. . 

6 

·Tem a palavra o Sr. Augusto Corsino, pr.imeiro orador 
mscripto. 

O Sr. Augusto Corsino ..,.., Sr. Presidente. Sts. Depu. 
tados! Representante, que sou, nesta Assembléa, das classes 
productoras do Brasil. não pretendia oceupar a trlbuna 
para tratar de assumpto outro que nãr> fosse o da defesa 
dos altos interesses do PaJz. Deante, ·Porém, da natural 
confusão estabelecida, e do modo in.iust.o por que vem sen
do tratado o problema da· construccão de ho·spitai!s .e . esco,. 
las do Districto Feder~l. · venho de· bôa. fé; . porque ·1l!"Sim o 
julgo a todos que me distinguem com sua :atLencão. neste 
momento, fazer uma rapida explanaeão dos trabalhos · exe
cutados, . em exec:ucão e. qual a . orientação obedecida. uara 
que. melhor esclarecidos, possam os meus presados ~·)ile
gas ajuizar da questão· em. debate. . ·. 

· Ao .tratar do assumpto que motivou o discursa da 
5. EX., o. Sr. Deputado AdolphO Bergamini, nome qrie de
clino com o maí.or acatamento, em a. Sessão de i8 .do .corren
te. dividirei esta exposicão em dois períodos distin·:tos. 
abordando em Sessão de hoje o ponto principal, o' que mais 
interessa á Camara, neste momento: as · obras dos hospitaes _ 
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da :Assisteneia Municipal .. aetaalmente em, construcção ~)ela 
ad,ministracão do ,dii!:Ilo ·Interventor FedeT'al rio • DistriNo 
:Ft3deral,. o. Sr; .Dr. Pedro Ernesto, para> depois então tratar d'l 
construcção!das .escolas em· bOa hora-in-iciada no govern~ -do 
meu jl4Jstre-.coUega. _ - . - · · '·· . - · ... 

.. S. E~.· ipiciou sua oracão .. com B$ seguintes _paiavras: 
·";·;:~,- _ós~ problem~s. da. construcçãó .. 'de hospitàes :e escolas 
noo'·D~stricto .. f~deral. não pássairi .. d'e . elementos ci.r.e.mato":': 

:_8ra~liiéos, atráS; '.dos 'quaes procuram. os.· defensores da ad
U]Ínistra'cã:o Pedro .Ernesto, esconder ou confundir' OS. err'os 
e Ó!! ' desàcert-ds que repetidamente veem send'o praticádos." ' 

Trouxe, Sr. Presidente, estas. notas escriptas, afim de 
•evitar fQSse .. eu .. levad~> para -.o. terrerio árido da discussão 
polilica regional •. :o que absolutamente. não-,·me interessa no 
prj!sente momento. _ .. · :· ·- , ,_. 

As·;paiavras ,que, com .lealdade e desassombr.o, .vou ·pro
·ferir, não deverão. ser, de modo algum,· consideradas; como 
~defesa da administração Pedro J):rnesto. para escorld~r O•l 
eori!undir erros e· desacertos" · ®e porventura tenha S. 

::E:ril ;: comettido; ·mas, unicamente, vír em 'auxilio' do melipr·e..: 
~;adn collega para tíra!-o da ooofusão ein i:iile se enaontra: 
ao-·affirmar qne · ~os problemas· de construeção .de hóspilae,; 
e escolas no Distric:to Federal não passam de elementos ci
nematographicos" . _E o faço com tanto .maior prazer quao
.ao:n()to da pafte.d:e ·s. Exa. S.rariqe }jôa 'f€-e é·s. Exa. mes-: 
m.Cf·que ·-'õ affirma: "Claro; ninguem . impugnará a _·con·~--
trucÇão de um hospital ou de uma escola". . · . ·· 

Trarei de publico os serviços executados, em execur,:ão 
e QS: :be._neficios já. ~'!"estados; antes, po.rém. devo esclarecer 
~ao tópico em que· S. Exa. declara que .. esses problemas nã& 
estavam positivamente nas cogitac;ões . do administrador, 
quando fôi 'feita a : reforma da' ·Asslstéricia Municipal": 

.. _A: : :reforma'' da · Assistencia · Muqicipal 56 _foi posta em 
lrieeucão · depois de brilhante relatorio do eminente 1-'ro.;. 
fessor Dr. Leitão da Cunha, que peÇo licenÇa pal"a ; lér. 
(Pocqmento .n. I). ·App~:ovado · -pelo -voto . unanime do Con
selho Consult ivo do Distr-icto . Federal em memoravel- ses-· 
:.São de 5 de Junho .de : 1933 e t.ransf·orma.do em. parecer (Dc:
cümeiito n. ~I), _ ~Ue : re.cebeu a ·assignatura. de oidadãos in
dependentes e de grande saber. como: Raul Leitão da Cunha .. 
Francisco de Oliveira Passos, Octavio da Rocha Miranda, 
Seraphim Va:lanàro, Herberf ·Móses; Nâpoieão de Alen
castro Guimarães. Mario Zeferino Barroso e Alberto Fran• 
haok. alguns· dos quaes divergiam e out-ros ainda hoje com
'batem a .orientaç~o politiaa de S; 'Exa. a Sr. Interventor 
~o .:P.isP"icto Federal, e. apezar disso . . não tiveram,_dnvida 

-em-.reconheeer que .. no projecto de reforma da Assistencia 
' Yünicipal suhmeltido ao Conselho Consultivo pelo Sr. In-
Lerventor Federal constituía um progres:>o eviaente no que 
d12 respeito a.·- essa ·assistencia". · · · · 
' · o· sa. AOOLPao. BER~Il:t>u: .,_ .v . Exa. pode ínformsr 

~i houve · plarro para essas consti'ticcões? · . · 
. O :~SR. ·. AUGUSTO ·coRSINO ~: Attenderei-á \'ossa. 

Ex, Ma.is adeante encontrar'á V. E:::. . cabal resposta ao' seu 
:aparte. ·. .. .. _, · .· . · 

. .. ~~is_ bem,. meus Senhores, 3; reforn;t~ da _.! Assistencia 
Municipaf executada pel<i. Decreto ·n. q:397', de, i8 de. Setem-: 

-bro de 1933, e publicada no "Jornal d() Bra.Sil". de 21 dA Se
. ~embr'o· do me!i!mo-'anuo. dortiinen'to' que peç.o' -licença para 
. juntar, (Documento n-. · III)', determina · em· seu artigo 29-
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que; 'fEmquanto; a:. Di~ectoria: ·Geut 'de -ABsisteJiola- nlo /di~ 
pu~r. :. das :-installacõas neoessarias ' á '.ie:ueução ~ta· ·Lei ~'no• 
ref~ente ás .. organizáções, tJospitaliíres; ·o5 .seU.S ·8eni~f · ·li:l 
mit&Jr!"&ec-ã~ .aos ~de . socoorros · urgentes e de : dispensarlM 
clinieos, de aecôrdo com os respectivos regtilamentos•. ·" · 

· ;. ~âs·: ·pa_t~-#~~·•1n$~1i~c~s : ~~ssar~~ . á,. -~AA~cAJ>; desta 
lei . no . ~~er~ntl! 4s: · or~nis!lções . _bo,spital~es~; ·ene·pn~~ ,o: 
meu ptesa_d~ · c()llega.- a pr~va. d. e qu,~~ . ao refo~. a.r . ~- . ~- ~ 
ten~iâ HuJi1eiJ)'!''··' ~-.- :EXa:.·:. -~ - Sr.; ~ Iiltet.ventor_: no· piS~c~ 
Federal'' já' ·cogitava do problema "referente· ·á! inst.alláoõé4 
dos·~~os_~QspttJt.es;. : ; ~ .. . . ~ . ...; , .. -,.": ~ . · ·.· . 
. · . . _. ()):Sa. 'AnoLPHo 'amU;:.Wnn: ~; Setn ·:embargo de decla• 

rar J> ,proprio. ·Decreto .que :nãó · existiam .aii:tda ··âS instalia,._ 
ções e que estas só se fariam mais tarde, desde· logo, p()rérn~ 
se ·l'ealizava· o :augmento ·dos . qúadros, .·coDl -a consequent& 
majoraoão ·de :despesa; · , ·.: .; ... ,, -. · ,. :· t ::·. ···i 

_ o :::uL . !oÇmsio cpRs!No ~ -~- ~o~e~Wõe~ •. ~JJ~~~~ 
to, . !~r~,m . felt.a,s á proporção q-p.~ '?S d1spens!lru~s . e ho~~t.ijplt 
s~ - ~~~., lnal;l~~ndQ; · · ' 

O ~SR. -AoOLPHo · BER.GAMINl ...._ Já estão feitos ·os bOI--' 
pitaes'l 

_ '·o SR • . AUGTJSTq:, Ç9n~tNç) ~. ~Stã~; ~, . pc)~~q~·t· 
~ISUP!J •.. e outros como -4t~Pe_!l-Sa'rios, _Jâ. ~e1lo_s.- é pr~sfA.illJO, 
enotmes serviços â , -paP..ulaçao ,do Dtstr1ct.o Federal. CQD» 
provarei. a V. Ex. · · · .. · · · · 

, . .. I , • ,· . ' • 

.-0 Sa. TBiERS <PEIUSsS ~ V. E% ~ poderia citar QUie&-
são elles? ··t· · · · · ·-... ·: .· .,,_ .·•. · ·· •· · : .. '·> ··" 

: á SR •. ÁlJ(HlSTO: cónsrim - os' do .Meyer e de ~-
dJ~.rai · s~~o Rue :n~_st~ ultimo ,eram. at~ndidaá, ~o co~uttas
~ hQJe .~o attendid~ .:yoo; ~ naquelle; onde se . real~~~ 
300, hPJe teerp.logar . m1l~ . . . ... · · ... · 

· O. S~. ~OLPHo .. BKRGJJ.Íri.'r ;,_ P~rdíi.o, quanto ao ·d~ 
Meyer,- ainda não ; :~e eoneluiu a · et)t'!Stt-qcção, «Jtie· ·v~nha ltá 
época anter ior; e, ·-em relação ao de Gascadu~ !-oi utllin
do- predio que não · se aciáptáva· a hospital.· Aliás, dispen..;. 
sario não é · bospi~l. · · · · ·. · •·· . · . · · .·. 

· · · O $Jt • . ACGU~TÓ .QOR~INO ~ V: .EX. estÁ e~pn84q; 
em C!!>s~dur!l> só havi~ um p~en() oon~ultario e hoje ~~ · 
ti! U1D . diSP!:!Dl>~rio comple~xn~nt..e · moderno, .. eom hospitJl._. 
saçªo . - N~m se- pod~ ~Qn~trui,r ~m hqspitl\1 am um auQ~ 

:: 0 : Sa/~OLP.RO ~EROÀMINl .;.....,;. Né:O obstante, a d~t)e~a., 
da Assistencta !o1· augmenta9a de 5· mtl e tantos contos pa~ 
1·3 mil ;' - · · · · · · 

O SR. AUGUSTO CORSINO ~ Mostrarei a· V. Ex. que:· 
outros dispensarios for~m fundados eRt eqifiejos par(.jeula
reS. esperando qu'e a.~ coastrucÇõ'és fósseo;i terminadas .• . 

o Ss.. AooLP~o · B~t ~ o problema. _portanto~ -
não foi •atlendido convenientemente. , . · · ·, 

. . .· . . . ·. . . . : . ·. 
O SR. AUGUSTO CORSINO - Foi attendido. 
· 6 Si\. ;APou>-Ho ·. BsooAMIN1 _,... v. Ex. confunde· di~peQ- . sario com hospital. ~:· . . . . ' • . . - . . . . :' 

~- ,~·.o· s~. ·.iuGu·sTo-coRsl~o -~ v. ~~ - ~tã diseuÜ4ll1~· 
sem p~en.o ~Qn.hee~mento do ·assumpto.. . · 
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"'' i• Q, ~-· ~'?LP..Ho. B~GAMtNl '""C· •• ,, ,e,· eu· 6stotli.·me re--

f~~~~4'o a.J~'?!tJll~!!:":'. . . , . · .. ,. .. , . . · · .. 
O. SR. A~GUSTO CORSINO ·....;.. ·Não· ha 'plan~ ' 'liôspit.âiar 

s.em .. ~~~~n~a~~~~-, . : . . . . . ,. 
O Sa. AnoLPHO B:.maAMINI - Os dispensario!t pOdem. 

faz.er P.~rte ,~ utp. pl~no. ~QSpitalar; , mas, não contunda· 
'V. EX •. Uill.a cousa cotri .. outra. · . , 

.. O SR~ AUGUSTo. CORSINO - Quem está confundindo.· 
é V. E,x., qu~ não, con~~ce o ass11~pto. 
· ·o. s:a. kaLPRo · B~aAMINt ..:.... Hospital é dispensaria?:" 

:, _:O .. SR. AUGUSTO CORSIN'O ·- Ha unia grande diífe-
re~a qu~ ter~i. occasião de' explicar a V. Ex~ · 

.. O ~1\ > ~QLPHo; . niD\a.ú.ÚNI .....:.. Então; i;tâô.' está éerf.o ~-
argumento de V. EX. · . . . 
~.' ·. ~ ; . . . '. ·' .' ' . . . . . . . . 

O SR. AUGUSTO CORSINO ...,.. Estou explanando per
Jeitame~te ~- ma teria; V. Ex. é que pret:en,de. eoufu,tldir-
me, nias ,não o conseguirá. . . . ' . . . 

•' ,.Prosi~~. 'sr.:·Presidente. 
Nã_ú. é só: o regulamento .da Dtrel!t()ri!l-· Gera.l da. ASSIS

~~i~; .!f~;ni~\Pa.l, ~ppro~o pelp Decreto B:C~ma oitad9, ~ p~: 
mesma· dali' P:ubhoado~ criou; ·em seu titulo. 7.0, c~p1tq~o 
i 0 , a· ~$ecÇão i'echnica de pbras e ínstallacõe~" e()m 1\~lribiú.;: 
cões' de projectar, 'de 'accordo com as especi:rica~ões for~e.,. 
cidas pelo Direetor Geral, as construcçõe' de caracter 
techni,eQ. esPl!Cialisado dos .servicos d& · assistetlDia; orçar e 
fisealisar as respectiva!l .obra!$ dahi decorrentes. . 

. Pérgurito, Sr. Presidente,_ ~?f,' com as palavras q\le venllo• 
de ler, nâo ~ fieou per!~itamente demonstracto que S.· Ex .• 0.. 
Sr ~ 'líit'ertentor no· Districto Federal. ·ao tazer a re!Qrma da. 
Assistencia, estava empe~hado em resoLver o problema.. 
maxi:uio·do. Brasil-.a·'assistencia ho~pitalar. _:_ Deante de
palavras,.tão ,evidentes·, não h a sophisma. possivel. 

({SR: ·· ·AriÓu>H:o BEM.u.itN[ - V. Ex. permitte um 
aparte 't-' (P.aum.) P-ercebo qlié os apartes contrariam ~, 
J){)UCO ·V. · :E:z:·; . . 

:O $R,~ AUGPSTO CORSINO - .AG conLrario, dão-me .. 
enorme prazer . 

. . O. ~R.. AnoLPllo BsaaAMtNt1 - Houvera, a~ ahi. algu-ma concurreriéia. de pr.ojeetos? . . 
O SR. ·AUGUSTO CORSlNO- Si V. Ex. tive!' a bon-

dade de me ouvir com attenção encontrará cabal resposta. 
ao ~eu aparte. , 

O&. ADOLPHO BEMA."'IINI- V. Ex. até ahi, já chegou 
á despesa, no total de i3 mil contos, sem que tivesse havido-
um proJeç.to, JliP~- cq~currencia. 

O SR. AUGUSTO CORSrNO ..,..... Projectol houve, . como-
provarei Qo decurso de IQinb~ oração; coxwur,fencia não 
~ouve,. n,~in. podia ~aver, . porque taes serviços são exe-· 
riq~ados ~P~i<l. propi'ia Ppefe~tu~~. I>emats .. v.. · ~- .j,lllga 
que· um • plano bospitala~· como o do Districto · Federal pos~a. 
se·r 'estUjlado em doís dias ? . . ' - . . 

. O SR. ADoi.:.Pno BERGAMINI ,...,.. Estou de aceot'do em que· 
não. leva dias; :E e:omo se . augmentou a despesa sem que· 
esse plano houv~sse sido elaborado?.. • . . 
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.. -·, O .S~· ·AUGUSTO· CORSINO ·.:..:.; · ~Jàldisse qu~ vano~J dis~ 
;pensados foram abertos em edificios l)ãrt'icura-res~ Esses; 
-nat uralm~nLe, r: tee!ll~ ~~~pesas .... ~ • -. · . : .· · . , . , 

... 'u SR. AnoLi>Ho BERGAMINI - v. Ex. vofta ·à 'cõnruridfr· 
.-dis.J?J~J?:S~~os. co~ J~osp_ltaes. :. · . . , · . , ; ... : : · .. ! •. ! . > ::J . 

· .. >r O •SR. •AUGUSTo: CORSINO _:.:·V;' Ex.· üis]'stê com 'seus 
. ..apartes sophxsticos. Não pode· ·~náver · plâmi hôspl.ta:Jar sem 
.<(iisperu;arios, . ,1 _ . .< :: ' ; . . · , -: : : , ·, •. c . ; ' .:: .' ·, . . 

0 SR. ADOLPHO BEMA3t1Nr''_:_ Mas 'fazeÚ.'parte do l)lano: 
..e -u~a .. v~~·q~ ~te nãiJ se. achava sique~.esbo~ado.-· ... • 

.•::·· O SR .. AJ)G,IJSTO CORSINO - Engana..i.Sé.· J..V. 'Ex. ·Esle 
yem sendo est\lct.ado desde o inicio ·da • administrilção Pedro 
Er~~sto e _o .aºgme~to de despesas, CC)mo :..~abeL de ,dernons
tta"t a ·V.' Ex., 'foi devido á ·creacão ·de· dis,P.ensarios.em .ediJi~ 

-cios particulares, até que os hospítaes ~3 .. no'v~~ 'dispemiàrfàs 
..tivessem as;. suas obras tel'minadas.!. . :'! ;..:· '·' :. · · 

-: '·0 .SR: ·. ArioL:P~o BERoAMINt . ..::_ v: :Ei.'' coÍlilord~ 'poi~. ~m 
que, antes de estar o plano esboÇado, · · já· se faziam· · deS:. 

,pesas... · .;... _ 

o ~lt· ÂlJGUS'Í.'b tqRsiNO -~ . A'. 'da'ta q.~ . ~si~~turJJ. 
.. -t~a reforma. da Assistencu( Muniçipal, . o plano. hQspi.talar. do_ 
·mstrxetv ]',edet"al já estava esboçado· e eshir.lado~~ só . ainda 
. rilii;J .. iiúmado . por fâlta de autorização do CoG&elho Con'sul:-
;tivo.' · - · .. · · · · · · · · ·,. ·' '· · 

. -~ ~ ' 

.Q· SR.: . .ÁDOLPHO- BERGAMINf ""- Não V<'iu' •publicado,: ·: · 

. ' . o s~. !l:!GÜSTó' consw~~ . .'i .. Nrun _h~Y~a: . 'ri!!~~j~;.(i:e 
de ·~ut,heaca-o.· V.· Ex., procura . . canfundlr-I!!e .. mas nao .o 
·'<onsé~irâ. v: Ex,. .está fà:zEnido polllicá ·contm: ,seu. prpprló 
.ín,~~~~s~~ ·. . . .: . .... . .. : ... :: '. ,:,, . , ;:·.,. >' · , . 

: ... O Sa.·ADOLPHO BEMAMINI·- V. Ex ... queu:a:me inf.Jrmar 
~por oi:iseq"uio, si ,_era ou nã~ .. membro do -Conselho Consulli''<o, 
· Q\1andose deu parécer sobre a reforma da Assistencia. 

' o. si'· ÂUGÜSTO CORSll'~O-~ Fazia pat:~ .·~do Conselho 
· Coilsuitivo E- assigil.ei ci l)àrecer ·que tive a honra.de. ler .... 

o .. SR .. AnoLHO BERO:AMlNl ........ Pode I informar-me, mais, 
-quem está construindo esses hospitaes'? · 

O SR. AUGUSTO CORSINO - A ·companhia lndu8trial 
do Rio de Janeiro, na pessoa· do ·seu xllus'tré ·'presidente, 
I~r. Lui~.de.Moraes Junior. Trouxe farta documentaeão; afim 
. d.e)iqmdar de uma vez a questãp, para mosLrar onde V. Ex. 
que1· ·chegar com as maldades. · 

0. 8n. ADOLPRO BERGAMlln ,-,-- Não. tenho . maldade ·algu
-DJa, apenas desé.io escla,recímentos. 

O SR. AUGUSTO CORS!NO ....:.:., Deixe-riie ·v. Ex. falar e 
--esclarecerei,. de uma vez -por todas,, o assumpto. · 

Mais ainda: em f.í de Setembro de 1933, ·antes, portau
•to, .de' assign.ado o decreto r~gulam~ntândo o.s serviços · da 
Assislencia Municipal~ mas depois . de .. a"Utor,izado. pelo 

'Conselho Consultivo. S." Ex., o Sr. Intel'Ventor nó -Di~tricto 
·Federal approvou uma proposta do· Dr. Gastão ·Guimarães, 
-director geral :da Assistéilcia Municipal, de n •. ·2 .. 042- (Docu
·menLo TV) ; ·tornando official a commissão\ encáfregada. de
·estudar as obras de construcção' e installac;ão dos bospitaes 
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~--;~~lll~is~-~ervicos_.,j~ Dir~ctoria, : commissão essa· que vi
n~~ lw p~~to de ~.anDO$ trabalhando: e <!OIDl!OSta de ~nomes 
dos rnait? . ~rilb~ulle$ da. carreira medica e . -"e · engl!nharia,.. 
Drs. Ma~·ques üanario, AIJ::Jerlo , Borgetl~ ... Rodolpho de Abreu .. 
Sóuzn-.-A~iar. :sob a· presiõeõcia de Gástã'o· Gri1ma1·ães. · 
'.) ·. ·:o• mel\ · p,t:·~~a.d~.: colleg!l'. estranha não tcl'. tid6. conheci'~; 
mento· do ns~imi-N'.' A: ·resposta é simples: ·Sr._ -lntei-yen~or
FP.deral, ao de~rétar ·a t'eforma da Assistencm, só teve um., 
objectivo.~- dotar ·o :{)'n;tt-icto· Federal-de·_u.rri'perf-eítci·:.ser- 
~ica· .. -de! assistsneia~. mas, ntil1Cia': fa.zel' ''enséenaÇão ·ou·'. cinerria.c.· 
to~trap.bia eier:ora-1 .. Eis ·a· razão:.··-· -·, : · · · · · · ·· · ·' · ::: 

Os trabalhos fl1ram ~iE!c'iítados. por vélhos funÚiona...:. 
I:J.Oi· ;da . ~siste~Ja . Municil}al,'.--.em eollaboração com enge-
n~eiro~ e,~ &rch.ite_ctos. de · r~onbecida. :idoneidade tecliniclli
N.ã~ · : )lC).uve,)çommiss<les ao extrangeiro ou· ancuncios com 
ret~atos .. -Ta(los,~mp~n.bados; ,em resolver i. o problema hospi.;.. 
talar do Districto Federal só tinham um lema "'"'7"' o trabalho .. 
A conimissãó'é etiilai'iegada ao ·estudo nenhuü1à' iemuneracão.. 
recebeu, além de seus vencimentos; teve, porém, um grande 
~ unico ._prem1o de: que qe .orgulha .:......... ahi estão :os hospi-taes, 
cr:esee~do . alguns, . -e· 'oulrcs já. terminados, desafiando os in
credulos das realizações brasileiras. S. Ex., o·~meu presado-· 
collega, .. e_stra~ila qu_e só após dois annos. de . intensas lutas· 
d'e bastid'ores, (é'·s. Ex: ' qúe· confunde' : ~à.lnnt·te: dê .. estudQ
com bàstidores) . fzcüu 'resólvida direetr'iz •,. verdadeiramente 
nova: da . administração Pedro . Ernesto; riàdli1 . tendo ella que-· 
ver com a, ~eforma da. Assistencia Municipal.~ · · 

Quanto ao final da nf!irmação; já o provei de modo í:i·
re,fqtayel que não:,procede,_?orque. os artigos c. e -'lei· qu~ vim 
cte .. citar são .. de uma clareza manifesta. A. _primeira · parte,_. 
porém, merece. ser devidamente esclarec,ida, e, como enge ... 
nheiro, o faço com o maior prazer. .· . , 

··' u~ J,',l~né) .. ho~P.i~al_~x:; não; se . C!ltq.~;l ~-e prp~~~~a.~m:_2, 
d1as; sao necess~r_ws - m~zes. e .. ap.nQs po~que-· bas.ta que .u~· 
dos elementos falhe ·para· que· se torne desastrosa ·a. irir.;· 
e-íativa'.' ~ i .-. ·.: > ' ' . . • ··· · · ·. ' . -. _;: · · 

-, ~"Sr. Presidente,;.: deartte ·de ·tantos e ;fão complexos pro_: 
.I:! lemas a . resolver ;para . o. estabelecimento ;.de, .um :plano· ·bos
PiUllar ~1,lnl•P;<li.2; ·~nde- se. : luta :com as .malores·rdifficuldadP.~ 
na ·ob~nçâo.de ,dados · e j)OeUicientes pratícos, · cGnsidero~ 
trabalho de ulto valor o re.=;ultado .a que :Ch•~garam os te
<rhilicós' ém' bón hora:· áesignados·~ pelo honrado .· Interventor
I'lo 'Districf1f:Fedéral para· .ó ·estudo' da 'quesUfo erri d~b~te . .. ·.: 

. .. 0. Sn.. A,oo~~o BER(iA~tNI ,,..,., .V. Ex .. não provou .algo; 
:ipênas· ·des'monstrou ·que esses augtneiit()s dos quadros se.· 
fez sem que houvesse sido publicado um plano;· um proJe.:. 
elo, 'OU· feita: concorrencia ·publica. · · 

:· ···:.o sa .. it.Gusrá coRSINô· "'7··contr~··'O. ~opbism~ nã,o-· 
~a logicà , po5sivêl~:v. :E;x •. o})s~ina-se .e~. pão preste,r. atte~-
ção' .. ás ·m~n~ás, pala~a~. · · · 
·: · . '0· Sa. ·AsEI..ARDo: MhluNBo ...;... V. Ex. dá hcenca • para um· 
a'P~n·te? De f-acto,' o : chamado Hospital· . das ClinicM está ~ 
cargo do!íGoverno· FederaL··'Parece, entretanto: _-que o: illustre· 
Deputado, ·sr.::Adolphd- Be-rgamini, ignora que quem rilatour 
a· assístencia hospitalar no <Brasil 'foi o Dr. Belisario Penna·, . 
seu companhiliro -d~ ;chapa•-pelo Partido· Economista·~.-. · · 
··~: .. a· Sn.. AÚOLPHO: ;Ékao'A.M:i~t- T~l~il~; ~a~de. honr·a· n'isso~. 
- •• •. • ••• ''" '··. " •• - •• ' '· .' • · - ' • • • ! •• 
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. - i • 0 : :Sa.,ABBL4Rne· -MAl\tM·BO~' : dJ-loe qU'e ~l)Or" '1iiità :qa~ó 
. JJessoal -ai>enas;.:pnz para •,f{lrà: ·ilm dtl'étstoli que ·Mt.I.éra :StH:l 
.amigor ti'ansfettiu; • quando: Mini:stro da Edüeacão: ~~ :r ; :: ' ' · ·: ' 

.I· , · ·rt~.~;QI:.Pllci '~~i~t :..;· ~e~9 - 'ii~in~ .a·· .• vl :~L .. ~• 
.deciarâi'' qtré' 'rião' 'acrettitQ ~ósse es8e ' ~. motivp, determi.J:I.ant.e 
.de :qná:lciuer àtmudlf de' :~t ' Ex;, homem ·<!ij·,t··é utacão' illibada 
. é~dê prirloi'viô!t mOfáes;_'de 'todo~' côn~éci4'~s~ ·~·- ~-· · ' . ',. :;,-:.: ,· 

"• ~ : '• l •' \ , \ ;~ I :- ' •' _ '~ J ;.· i ~··~ . r , ', I ' ' ~ • ! o', , J ' •
1 

' "• ~' • 
0 1 .' · ' • ' ~ 

_: .:, O. Sa.-~~o .. M.ulll!BO +· .. ~- . ~~ J para ·o. serv-iço de :l:oc»o 
--~~ tla::Sâúd~ .'·l?~li~~: ·O:,pat..dmonio · da :assistencia bospi• 
talar, que era de d01s mll eont~. •e. desbatstou.:.o, ·Creaildo.:em-o 
J>.t~~ps .. ~_ar&,, atp~os .. ~~us .~. ap~iguad~.. , ... : :: (;,1:; t . ·. ' • 

. , , ~: · (} SB.,·AUGUSTO•:CORSINO ~ ·E~a:.:p~;• 'Sí>:'·'Pr!!üde~ 
·te.li&Ó = 11pós ·dois: annos dê' iestUdos;: tràbafh()sddt!l~éí\Di'Pa·~ : ·~ 
,or.-lptorio:rpoude S; Ex;;· o .. lntervento~< ,.~edé~l' ·no~· :'Diétrfet'6 
.Federal ·dar~ -inieio ,ás· - obras: d~ · C()nstrtíeo~ ·l1o8· ,bospitae&.;: ' ' 

· '' 'Lb~ jsa ··.ADoiP'"6 B'mu1'lMii-n' ~E ··:~a~ ·'s"ó-' 08 . h~pÍ~ 
-~~(:.'_ ~·· ·;;,·_: : ' '.'. ·'~.' · : .:. :: ... · ·. ~· ... -~:·- .. ~ ... : . : .- ·.''~ ::' .. ..... ;'.' ,;·:,~ .. ·. : ~:_'!· • :• ;·; 
... ·r::O:SR. AUGBSTO CORSINO:·.o- Si -VJ •EL tiver : ·pa.eien~na 

.em ouvir,: encontrará;:leii:l .tempO oppartuno,n~abal · ·resposta 

.ao :seu :aparte~ , .. ·. ,, -: :· • . . ·: :<~ •· · >. : --::· ; ·. , ,:,· _, · .. ' '.:.' 
·~'' ' · o 'sà: . .ADOr.PHó ·B~ahimf ·.;;..:. v.:·~~ : ·é ' ' iliri ·J>ron5slonâl 

.e~ ·. ',li~' ~o· ·~ ' e~~ .. ~?~:~•. ~é . P,orQ#.f): .. ~ . ~~?+é ~~~râcá.~o~ ·' .. · · .~ 
:: O. :SR •• •AUGUS'llO :CORSINO .,..;... .·Não' ·ha :emblraço:.algum; 

~porque não vim .Para ,.aqaL·fazer-- •politiCagem;-'<venbo ·e:xptà;;. 
-~ar .w.n igr~dio,!\O,,emp~e.n~~I,De.nto; '· ' ·' : ·:r! ·:· , : . . 

•. ' f O: 9\.; · ADoLPHO ;BmGA:MI!h · ...;,... 'Mas Iíãó' ~: ;pódé' · aptiêar 
eolDO ' fof !elab<ltadd. o•~ ' í)fáíiô/ qWI:eS' :ós ' 'tê,;liDieos ou~idoS; 
quaes as· sttas -vantagei1S;·· ·' ·· · ,_ ., · · · · .. ,,_ · ... ·~ · · •·· .!'' · ~ · ' 

O SR. AUGUSTO CORSÍNO~•;_:,: · iteP,it~ ' · 't.ep:hi .pa~i~~ei~ 
~ . Jile··otím' •e ~ebê~ o. 'no~ ' eótregà : ia'bal,' 'resposta aos 
~r · a arteS; " {T:Yoêàm~(ê ' 'm.l*osc# · ·a~«).~ . . ·. .· . · O"~ ~p~·: ;;..- ! •: ;;r :~-- ~, -. f . • "' ~ .;O. · "" ' tL •. I ; .• 

O SR. AUGUSTO CORSINO- Sr. Presidente. p~:qlie 
ID.e, ,P~. J~ .. Pal~'f:l'3. , nPS;.~rmos . d~ . - ~eg:ime~to em vigor. 
,, _;o ,sR'. .PaxswENTte: ·~ v: ·Ex,-:está•:OOm ·:1· patawa garari.:; 

·tida. .Pode continuar a falar; ~ee-o• a atte'.lÇáó· aós ·~rs:. 'Qepü~ 
tad~' porque · o: -orador !leelarli ·-que , não quer · apartes: : · · : 
: .. ; ó sR.: AUGUSTO . coáSiN.O . ;._: Não . me rtirto . a . ~s~n:_; 

--der. 80S apartes,· . d.~de .~ÜB ,ell~S .~eJa~ · para e}fucidar .O às-' 
::Sumpto. · · · · · · · · · · · 

· ·. . :O SR. . .AnoLPÍio BEaaÁMJxin 'L''Qu~r· aparte'B; 'mas reclama 
-eonti'á e~le$1 .~:; .·. , · . · ... '. · ·•· , · .... ,' · · · , . . . · 

O SR. AUGUSTO COB.SlN(} :.:- Estranha· o meu• presad.o 
· eollega ((Ue existindo um hospital . em inicio de. 

1
constrocção, 

onde ·fOra.m· despel'ldidos ceroà ··dé ·seis ·· .. ní1l contos. ··fosse o 
.~ó Iiitei'Veiitor Federát nô Distrieto Fedéfài come:W t."'à
balho novo, sem lig~ão &lgw:na com ·ô ' jã·•e11sterite; ' · ' · · 
·· . , • ~rimeiramente,. o · Hospital . das . Clinicas : .é ,um hospital 
uniY,ersüario;: _pertence . ao Governo ;Federal . e~ ·obedeca a · um 

' '"ndjoso. p~a:no . de edue&<:lo· .e . aper!eiçoamento . medico, para . 
~ujst_ term.ipação-de· obras àemandam aíD4a ,setenta .mil ~n
-ws,, :eon{orme, ·o-rçamentó apresentado , pela. ;firtna : Christianí . 
.& Nielsen, ' :t~em.levar .em .eonta as . inst .. laeões·' e ·. equipa
·mento, que reclamariam perto de 40 mil con~. Além de 
!nlô. pertencer' ri · Hos:Pital das · Clmieas' à ' Ptetéittlia · 14u-
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:-nicipaL do Distr.icto Federal.· eSta :não supportaria, :por: eartó, 
a>O~nJaoão· . .-necessitada.:·,é· · · · , .· '.:: : ::~d,., ·.· 
~~L : o. Mnrado .. e digno In.terventor Federal ·no ·Dist.ricto •Fe
:der,al, · dada' a capacidade financeira do · munieipio; · não ·pU-
. dia.·,pensar em . eolU!truir lwspitaes ;para 2~0C!t leitos, cada -
um, ou mesmo um unico hos,pital central dessa capaeidade, o 

· que .seria :um erro,. dado .\l fim .a: .qu~ .se destina: e. attendendo 
ã vasta .extensão tf3rritôrial' J:lo. Distr1ctó Fédérill • ., . , .. . 

·. . 'Teve. s. · Ex.' que-adOptar . uni ptail(}, màis. -simples, ~.mai,s 
7eduzido, com possibilidade de aecrescimo, não de menor 
-valor-.... . ,. :. . . . ' 

· Attendendo ás zonas • a servir;· está. construindo·· dispim-
sar.ios, oom serviços de: prompto· soooorro, :ambnlatorío; P&'

·.quenas enfermarias .. e: quartos de· isolamentd; hospitaes re~ 
· giont\eS;· dotados dos mesmos serviQ'os ,e; mais: oál de- enfertn~ 
.. rias . ~f!P.eCi~~zadas, : ,Qnidadea. cir,p.r~Cai;!:. ,e,,, !J~Qlais ·. S~rYiços 
}~}Qd~~roos; eor;n capac~da.de que vat;la de. 120 .. a.. 400 Je!tos: pQr 
hospttal. .... ~· , ..... · ... .. ,· ·.1·: · : .. ,· .• :. _,..... . ·, . , . · 

. S .. Ex., ao deterriiíriar á directriz a. ser 'obedecida peiÓs 
·teiíhnfêos,· que 'estudaram ;O' assrii:npto,· tevê''~emiPre:·em mente 
· attendê~ · ao$· ne~éssHàdós, · aquellé's (tüe, não · dis.pdndô · a e 
~eio~·)e viYéndo: ·em :zonas· mais pobl:'es '&·-portanto ·mais 
·afastadas, se tornaram credores do Goveln.() dt; rtini"àmparo 
·DlQ,isFpromp~ e. ef.fic.iente .. ,·.. · '· ·.\'·: , .. , ;'. ~ ,~ .- . 
-c.·· ;_Pergunto., .. sr .. P.residente; quem: iassinl :agi~ numa oeea
sião se não pensava em eleição e. muito menos. em candl ... 

·4atm.as, se. tinha, em mente fazer cifiematographia eleitoral? 
. .': ;· éJaró qú(f''não :·.'.Era . uni homem.· : :,êons~ieüte :'.das··. ·.suas 
·6h'iigâéõ~ ®e ilroeurav_a. oumprif o. .deve~: · · .... · . ;: :. . · , : 
>>.o·s~~ Ano~o B~t ~· P~~~·ise~~J·eleÍtorae~ 
.exclusivamente. · ' 
~ ::i•··o SR ... AUGl'JSTo·. CORSINO ...::·v·: ''Ex. ·eontâDde· tra
:balbo· de engenharia com .. serv'i~ó eleitoral: .. _ '· , · · .. ,I .'··- ~ ·· 

S. Ex:.. o Sr. Deputado Adolpho' Bergan\fnl, ·déelatott 
:mjlisj em ·seu·' ulfímc:F-diseuTSO, · quê-',.em: tetnpo·r~6rtuno 
.apresentarA um·· <reqtierimenta,.: llflm . de . prbVbc&l! 'eJucida;Ll 
.d~i débllbes· iinportante8, ·-eomo:.sejatti': · 1.0 , se: hauve·:estud~ 
previo no que concerne,á·questão hospitalar-;,. 20, estudo 
trans(ormado. em projecto; 3°, se a localização dos bospitaes 
·e o'$êu tltltbefo obedeeeram··a(pré®it(JS tl!'l!tlniêos; . .t:o, se. fOl 
·~~:o:~ülta~a . a .. est~i~~~~ll; ·~~ ~. s~ u#J~ ' .. ~dim#is~ã(f de .. prof~ssi-6:
·n:aes se pronunctou' a· respe1to; -60, se pan a ·elabotaOio· do:s 
·projectos !oram chamados cidadãó!i: •capa'ze5 ;· · 7°, sé houve 
·(!oileurrencia publica; go; ·qual o··.plano financeiro; 9°( custo 
-da obra e· ca(jeroos de eneargo;·iOO, finaltnent&• ·se se-atten· 
-deu a um à série- 'de qúestõe;l · ac~rca' .das qttaes niilguem tetn 
·,a·menor notieia. '· ·· · · · 

·_ .. ·à 5a: All.t'AiiÁL 'PiélxatÔ ~ V .. Ex.~ vlie. ái9ri te!!]lcinder 
.~· .tOdos os.· á partes atitedéires.. : · .'. · ' · . . . . · · · · · · · 

• l~ "+, • • , ' I - ' , , '.. , .._, ' , , , I 

O SR. AUGUSTO· CORSINO ...._ Pedi que esperassem. 
:porqu~ chegar ta lá.. .. . .. 

·o .sii; · · ÂD~~o · BÉÊuuMINI .;...,·Vamos .ver. , 
· ~ .. tf:stL~iüatJS'l'ó ··coRsmo --. .~1 -lt··óceasiío" i>rellisà. 

· · · ProctirJJ:.t;~~~: ~; Pré~i!i~.nt~;. rfi:~~f~ i:ia~: :p~bil@iC:Ie$ ~ 
.dos dados qli'é }Jilssuo · no motJ1ento;· respondér; ·éfe· pro.ttlpto, 
.ã(f 'riletJ. ' pt!ezudb co nega,. para:. que não;:paire; de· leve. • mc
iior ·duvida; aeerea:de· um problema ·a: que.s.· Ex. estât como 
;{()do btasileito;·:~mpenhatlo em ver' .l'eálizado 'no Distrioto 
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Federal. ·.E mais do.·<Iue: .qua-lquer · outr1>. ·s·:E.x,, que' é ' l'e:;.. 
presentante na Carn~ra do PovD desta. Capital, advogado ' qu·e 
tem :SidO.' -nesta ·casa,: dos ·neoessitàdos e opprimido!. está na
.obrtgação·~ de. amparar e defender toda\: a~ ques tões:· srieiae!r 
que, venham · a r·sP.r ·.tTatadas pelos governos ou por· 'inicatv~r 
par.ti,cula.r ~ ,. , . . . . . • .. . •· .. . . . · · . · . . .. , , . , .. :; 
· · ·'V-oú : l~ntâr~ _Sr •. Pr,es'i'di;mte,:- ~elareçer · o meu presadO. 
collega em ós · poO:to's: aéerca ·dós cfti~ · S: Ex. declara não · te'r-
a' ::maiir' leve· noticia'; ·· . .' , '.. ·. · ··. - · · · .. · ' , 

· : · . 
I - Estudo prévio - Este foi feito, e levou perto · de

dois- -anno5 · para ser :concretlzado· em · projectO', ·o • que; · aliásr 
o .meu ·:presado collega conhece;: r e tanto conbeee ·que extra
l:hou -só ·-após dois ·at;Ulos. de administração tenha o honrad3 
Interventor F-ederal . no Distrioto Federal iniciado 'as- obras. 
· · · ' ~o- ser' iniciadas da:· Cotnmissão techniea incumbida d~ 
estudo; : foram ptop'ostas; as: seguintes ' questões, a serem .. ~ 
solvida~, e s6 após estabelecido o plano hospitalar: · - · 
. ·.·. : a( liaved , nkéeSsid~e 'r-eal par~, _:a-.pop\tiaÇilo .do--Dis
trietó . F~deral .da constrlieQão de hospitaes? Claro . que atm • 

.. b) qual será o typo de serviço a ser presta{fo por· cada. 
hospital? -Poly,clínico . . , . -: . · . - ' , · -

c) deverá o projecto de cada hospital· ser executado
para um hospital gratuito.- ou que· lénha leitos· pagos 't Gra-
tuito .· · - .. · · '· .. · . · ,·, ,; · - .· · · ~ · 
. ' . d) qual' I a ' lócaUzaçãà do ' hospital. proposto; em relàcAO. 
a.o typé:(de ser-viÇo :e.··· ser prestado, as zonas ·a serem· servidas
e a ligacão com ·oi! ·outros hospitaes? Hóspita'é~ :i>olycUnicos, 
perjpbericos, : subsidiarios dos · eentraes, ·predominantemente-
especializados. ... . ' · 1.· 

_, -. e.) ... qual,-. .a futura. expansão, e como po_derá ser !eita? 
Coristruidóá' de 'maneb:a a ser garantidó, . no '. oiihimO., :UJQ
accr._eschn? _de . ~oo ·%. : : . . , . . . : , ·. · ·· . ~ . . ·_ •. 

· f·) ·~ E>everá cada. -edi!icio ser. construido .de ·modo- a .·po
der.-:ser...: convertido para . outras ·especialidades; :ou com uma 
tina:lidade .. previa .e definitivamente .estabeleoida?-.. Finalidade
previa e.' definitivamente estabelecida;· .. :. , . 

~. ·· .· a ;..·ProJ~cü~~ ~- s'Ó .. depois·.·:de.· 'êontrabalaiu;aqcs ·-o~ 
dados. teclinicos,_ .yei:iticad~s · as n'eêessidages da população, e 
as P.ossibilidades ',;ia. .·Preíeitura . Municipal, f()ram taes fl.ro-
jçcto~ tórnad_(is ·defiilitiv~_>_s·. . . . _ . · · · · . . .- . _ 
' · . ·En'f: rapidas · palavras, Sr . Presidente, . vou expor qual O' 
resultado a que; ehegoli a : commissão encarregada, da resolu
ção do -problema. hospitalar·:do· Districto Federal. Dada a ex
tensão territorial, falta de dados estatisticos, :tiveram os me
di~O!? e _engenheiros qu,e-levar per.to de dois annos colhendo
da'dos; · verificando" localidades e 'só após trabalho. que. con:
stdero de alta .oeaemerencia, puderam conclua· q1le · o 'me;. 
lbor ·cammbo. a. seguir ser lá • a : ~onst.rueÇào de: · 

a) dispensarias e ho.spitaes polyclintoos Jllirtpherióos •. 
com serviços de consultorioe, cHnieas .'geraes· .e espeoializadas~ 
~o.spi~s, .. esses. dotados de $erviços .c!inicos, ~!armarias de 
inedicina,,,eimrgia genl.e ,obstetrici_a, futi®ionando. nas cu .. 
uicas" ~specializadàs eooio 'hospitaes ' 'de triagem; ·. . ' 
.. ' ' ~) . hospitâ.es' centraes poiyc!inicos, . predomi~antemeni~ 
e~pecializados, . como:o· hospital. em construeção -no:Boulevarfl. 
28 de -Setembro,. o .hospital para . creança~ em .. constru~ção á. 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 0811012015 07:43 - Página 13 ae 6 1 

-.:_ '56i ·-

1'Úâ·~ráe _Dezembro :e o de·vethos .e in~ur~hreis, ainda ~:in es~ 
·tudos'~ ··· · · · · ·· · 

Os primeiros, periphericos. localizados em bairros afas
tados e em.zonas ruraes, !unccionarão como subsidíarios dos 
eentraes. _. 
: . · .. ':Esta . orga:~iz.ação ·tornou realizável o plano hospitalar 
en1 'estudo, por ser o· mais economico e melhor altender à 

. v~ta ·_extensão .territorial do Oistrieto Federal, tendo ~m 
v1sta o. custo_ de . um hospital polyelínico, com clinicas ge-
,raes . e especializadas. · . 

. .· :III-- Localização - O toeal escolhido para cada hos
pitali sendo a parte que mais influencia tem no desen
volvimento do bospital, mereceu da Commissão tecbnica, es-
pe~ial cuidado. . . . 

0 Sn. ADOLPB.O BERGAMINI - Mas, por quem? 
·. 0 : SR. AUGUSTO · COR SINO . - Já -citei: pela Com-

missão . . · · 

0 SR. Aoot.PHO BERGAMtNt ~Mas a Commissão não tem 
ainda dois annos. 

o SR. AUGUSTO CORSINO - Foi offieiali.zada em u 
de Setembro de !933, mas já vinha. estUdando o assumpto 
desde que . o Sr , Pedro Ernesto assumiu a direccão da Pre· 

·f~itura·· -Municlpal ·do Distrieto Federal, por · ser essa uma 
das suas prinetpaes cogitações. · 

O SR. ADoLPHo BERGAMINt - A que erit&-i() obedeceu a 
localização? 

O SI\ .. AUGUSTO COR$ÍNO . ;_ E' o que vou expOr. 
· A ·e~olba de cada local .. !oi orientada sempre obede-

_eimdo !lPS s~guintes preceito~: · .. 
a)· Iogar sossegado; b) ar puro; cj :aci! accesso; d) pa~ 

norama conveniente; e) orientação disposta de modo a ser 
-garantida :a insolação em todos ·os quartos. e enfermarias, du
rante··uma parte de cada dia: f) :facilidade de expansão, afim 
de ser garantido, no minimo~ accrescimo de iDO Cfo; g) custo, 
procurando, sempre que possivelr. escolher um terreno de 
propriedade da Prefeitura .Municipal ou para tal fim doado 
- o que foi conseguido. · · 

O SR. ADOLPHo BEMAMtlSt - Essas perguntas são res
. pendidas pol" V. · Ex.? 

··o ~a. AMAà..U.: PÉi:xOTo - Pela eommissão. 

O SR. AUGUSTO CORSINO ~E' o plano QU6 foi obede-
. eido; v~ E::c. não perguntou pelo plano? Eu o estou ci-
tandó.- ·· · 
. -IV. :..._ Estanjtica ~ Foi' feita ~\a commi:~são encar
regada do projecto -do plano hospitalar _1io Districto .FederaL, 
um cuidadoso estudo local, de modo qu.e fosse per!e1tament~ 
aSsegurado .ás zonaS de · maior .numero de .fabticas, indUS•. 
trias, commereio ~ população -.P(!bre, um per!eito serviço de. 
asssistencia. . 

O SR. ADoLPao BER.GAIIUNt - Acetea dos quae$ sO a 
Commissão se· ,pronunciou sem dlvuipçio alguma! 

<·v o sR..'·,A.UGUSTO OOR.SINÔ' :- Nii.o ·se exaspere, cbega-
rrei lá.:• . .. '-

C. O. - VOLUME ll 36 
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_ _ _p S.!it: .. ADÇLP.!lo . :SptGA~WH,-.;-. Pqçl~rá .. :v; •.. ~.- · ~Of.m~..me :··se 'as·1'oca:ltdadés' ·obe'dece'ràm '):ilis' preêe'ítos"t~cliiliC0$~'4o 
Plano cbe? _ . · ·· '"" · 
> .. : .i : ~ · · ·.~,;"'.. ;-: :n : .. _ .: · . : ~, : : :-.:: :: ::): : .-. . . · ~ : ·· · r > _:· ::;.r; _; .··-': ·:· ; ·'.i ·~n 
. ,o -SR. : :.A!UGUSTO , CORSIN&. :~ .Clar-o .. que· :sim~ . ., :.; i\" ~ 

. v - Commissão hospitalar .. ~ , Cot;!lo __ j~ .P!-'ov;e'ciiti~?
nieiite; ' por'' p~oposta· ~ãa. :ctirectd.P :Ser a 1 'dã:_.~. Assisteneiá' )l uni
·cipai::ao 1District(f .Federal; ~~tâ'Q.a -rl~ ' t'i de~setein.br6' · ife 19'3·a. 
e!~ f:lçr:· ~ ~ _. ·E;;::,::-~ o: sr_:,;· ,')ri~~~~-ôf ·; ':F;e~et-;a.I 'j!j§!.~:~D,i~-~lç~-~ 

·Fooera:1, apJ?r~ada ·em·-Ht de ' setembr9~:.iJf).~,~~~):p~. anno; ,;r<! t 
tornada offlctal a CoJ;nmlssã,o que vinha·· h a · pértó de do1s 
annos .. el!tudando. e concretizandó:r as-stiggestões·.apresentadas 
pei(}-. ,Çb.efe : ,de· Ser.viço:·'da Asaistencia ·Mnnjcipab te, 11eaiais 
tech_nicos -- consul:tado.s ~ ~~ ~ '.; -- --;~- -.; · : ~· ·!: .:.<:J::> ar: ci : ;-::- , _· : ~·:, 

0 SR. ADOLPHO nERGiu.",!:INI - Qua.es sã'Ó' . ~ 'o~ : ' d~tnàl~ 
technicos~ .. -:~ "- ~;:. ·~ ... ~· · ~ . .-: ;.~~ ~ .;.._ i:,...~ , :·:- :-. ~<·~ ·: ~! ·.: ~ r·-r_ : .J·· : ..:· ·~ . ::t;... ( ) 

--.. :>;'"() SR .: ABGUST.O, CORSJNO:-:,V.r:.Ex. : >está praclirando 
confundir-me com alumno dl' c.ollegio.· !'{ão vim soffr.êr.•:ar;. 
gu,icâp,_ mas. _expor _ u~,plano,.. ,de .. .. assxs.tencia hqspi~lar. 
Chegarei; ''eritretanto; · át é''booe-' 'déséja·o no~te'_ cMl~~~ ' ;;~·::. -: 

0 Sa. _ A!lO~I!O, -~ERGAJ:HN.J .~ ;:-:--.. J"'~O ; .. pr.oçt:r,o CÇI,nfu,ndir . 
:V. •Ex . ·e· que. se ·atrapal'ba :- ·1: '·• '· ·· · • . · · _J J .. -:-; .

1
• •. • 

) ~ ·. ~·.: ;; · ... ·~. ; .: ~ l : l ·1 : '. · ' .. > · f~: ~~ ~ : / 1:· '·. - :.: ' :· .. · .. : lU >;' : . • · : : . : 1:;.1 : . ; ; 

-·· :' , 0 _SR;; - AU:GU.STO ::CORSINO r~ ~8ana.,.se i _,,EJ:,,:,jul
.gandQ;-que ~ vim: .para: ,a.qui·;:fazer: ·ooUticagem~;: -Vimutratu 1 de 
assumpto que devia merecer. ~de·)Y:.:- ·E:I:•• ,um- :-.esp~ial: cul-

. P~~'?,:\ !.! ·:- ·.l ·: -~.: ~ ·L·.~ .· · ·:: · ··f .~ r:, / . - 1 · :-: ~ ~t ; ~) : : ~·.L i· •... :;.~ ' r: J. . ;·1~ () 

VI - Elaboração do r;ro;ecto - Nos traballiôs)•de! :ela:.. 
~9.r~c,;ão.,~2s _pr~jecto~. rece~eu;;~, 1 C0IJ;ln).l,~o- .ge ~u~ps a 
-coUaboraçaa ··do ';enge~eu:o,t.\í~z ·, tie ,, ~oraes' .Jun1ot-•. nome 
:sobejarrie·nte·''éoniie~ido 'i:ío 'BraS'l!":e tó.rà .deUe; .ctimo .um dos 
~1~~~~- ::.~IJ,ec\a~i~a~gs: - ~IP ®.~~e-~:~ ,~bj.j~i-~a!~~~.;de,: !,ilaior 
: · ... 4 .. L'··· i.'· ' · ~ :: 1 .: ~ .::iJ .. ; ... ! t \ ~ ·: :·•: . ·: : , : .· ' \ · ~~. ;: • : : . :· . :~ .~ · · Glf::J-: "': (J :.: 

,-; . . Já ··agor:à,~·que -citei ·; Oo.fDOtne; ; de. Lui~· ... ~e Moraes::·J:u~ 
. nior. mecessario -se · toma· ,qUe: todos saibam de·:qu em, se~tr.ata 
·e>qnal f.a: -bagagem t.ecbniea:::oomt,que-·-se. ::apresentott -a.& sel' 
~oDY.idaào p:n-a eollabenarl:etil- •assumpto,·de da! .importancia. 

r, ; 1 : · . , . ·· • ' · ... • , . • . • • : r- .• • ,,.. -· ~,., !/' - - !. : n '• .J w\; - . . · .. . .. , 1 , .. ..,,... .. · ·· ·Fo·i · a · ene· que --o· grande ·'brasiléxro O~lda~·c~-qz ·., en-
controu, para auxiliai-o em serviços ·dé .. Emgenha'ria, · quàndo 
convidado:: para··dirigir :-a -Saude' ..P.ublica-:oo:<benemeri:to go
verno do Conselheiro Rodrigues Alves~ .. !A. LuiZq d& il\l~a~;s 
.Junior deve .o Brasil. _mojecto .e. e~n,strucçã.o do _ .Instituto 
de Manguinhos; obra que' ' ap-esar ' 'dê· já. eont.àr"· perto 'de 29 
-annos. atnda:-~ - hoje .citada.. tOO:a:. ~o· ;.Pa~em· tra~:J.4lQ.~ mo-
-dernos•-na :Allemanha, -organizQU·:.a .•. exppsiçªp .: d~ ·:'hY~~ne 
para o Brasil, onde a unica medalha · ~e ouro off~~c.i#a 
'?ela ,,lm,P,~r.~.~~j~ _):o~e, a.~ . npsso.; Paiz; . ! · ,e,Ue . s~, deve ... ~ p_ro
.J~to e a : co_nstrw~ç;:~.o_ ·. da·· Polyel'intca ··.do · Rto ·'de --. Jane1ro; 
projécto ·aa Faculdãde· ãé'·Mootêina; .'eôúsl.tU:ido ê~;'pàt-t.e: 
. plarid; ' projeeto e' ·cónstruc~ã.ó :(Jbs• 'dispénwrfos ''da; "FütidáÇio 
"Gaffi'é · ê ;'-Gli.inle •· · reniô8el'~ã({' 'dó : Hósp1fa11ãe" ·S .');Senastião: 
'Pavilhão"' Brasilêird: 'na .-.~ôsíçA·o - dê -,aygienê' ~' 1 íli:F '··nresde. 
premiado com medalha de ouro; e muitos outfos:<:servioos 

.-de .:igual:,p.lonta. --Fo~m ..a eUe; ·.cQn.ffP'i~~ ... PQr:-. t~ri:.:a~esen
tado projeeto,lL l' , ~abaJh~ denas.sisteP..o~~·~h~sp~~ª~~~· ,.-.~s 
seg1,1intes medalhas D,e ouro: Enlosieão internacional de 

-f[yg1'enê ·: ãi< 'Berlim ,..·em "i~J<j·if.i Eii)osi~": Náêicinal~·de0t908: 
Exposi<;ão Internacional de Hygtene do Rio de Janeir~ !&m 
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;.1909 ... e En>osição .Internacional de .Hygiene em Dresde, 
·e)li,~'19H, •. ·, : : ;_._,.,_· : ' .'' ... ·,. ":':·'.-·.:·, ::<·, ~; ··· · .. !' •• : ··, --· 

. Pois bem, Sr. Presidente, foi a ~s~ illtistre; engenheiro 
que no. Governo de um dos maiores'· brasiTeiros; 1 Oswaldo 
·Cruz foi. chamar. para áuxilial..:ô'· e'nunea 'JexigiiJ · que lhe 
fosse mostrà'do: diploma.r:concurso ou' ·c-oncorrencia,· e· ainda 
·é~-à éHe ' que··apó!õ 29 annos foi buscâr'o '.digtio lntérventór 
no Distrieto' Federar, para • rionjimctamente com a commis .. 
:são 'dé techni!os; medicos e engenheiros, .da ~refeitura Mu
. nicipàl; .. éstudar,· .projecl.ar e . dirigir a. parte . technica das 
obras da Assistencia Municipal. 

Este, Sr .. .. Presíd~nte, é o grançle escandalo da admi
nistração: Pedro. Ernesto!. Trabalhar. para que esta cidade. 
tão. g~ero·sa e . boa, te_nha·., pt~lhores "dJas. · têt;lha. para acot:!
.panhar a .belleza eem par d:csua natu~eza, .'a saude e a 
'instruccão de seus filhos, daquelles quê' n.ãu .'dispondo de 
recursos, vivem uma existencia amargUrada, P.ela falta · do. 
·amparo: do!f gov.ernos. , .. ·: · · .· . ,, .,,. · ··- · · 

·· E• ·tempci de um· · aviso! Preci'!!amos •· àmparal-os. ·dàr
lhes instrucção, saude e ·conforto' a' que: têm direito, pnrn 

--que n-ao' sejamos. esmagados ·pela·massa bruta ,dos1 lgn(l-
.rantes .. -. . . . . . ·: ., . 

E,oganam~se , ;E)s,.que pensall) ,Que L~iz de Moraes Junior, 
digno Presidente da Companhia Industrial e Conslructora. 
da Rio rle.: Janeiro •. andou solicitando favores para a com
panh·ia :que dirige •. Cioso de seu valor .e saber •. jamais fre
_quentou,. o.u . frequenta,,· gabinetetl de prefeitos ou ministros, 
.para .solicitar. obseQuies; espera •.que o chamem, como . da 
pr;inleira,, Oswaldo ,Cruz. . . .. . · 

Em ::seu gabinete , d.e trabalho o _foi buscar Pedro Er
nesto .• depois de cuidadoso estudo em torno da sua· perso· 
'iiãlidade e· escudado em :brilhante parecer · do'' eminente ju. 
risconsulto ·brasileiro; Dr. · ··José . de; Miranda Va:lverde, 
~'eótão -~Procurador Geral da Fazenda'· Municipal, nome que 
declino sempre com o maior respeito, ·' porque ' eoube ·se 
impor ··a(js · seus eonéldadãos pela honradez· e saber. 

· Parecer esse qUe por ser··üma brilhante pagina do Di
reito Administrativo desejo qui! tique fazendo parte do meu 
discurso. (Doc. n ... 5).. . . 

VII - ConcorrenéiQ· p'ii.blica ·~ Escudado em o brilhante 
·pareeer do· eminente ·Jurisconsulto brasileiro Dr. José de 
-Mir:úidâ Yalveroe, que· vim de citar, e porque o art. 9• 1rt:t 
·Lei n. 93~,. ~e 29~ de .Dezembro de 1902 determina que : · · 

1 
. "Os contractos ·Para tornecimentos e execução de ser

. viços· ,municipaes e-, ·obras que não ·foram · executadas· por 
· adminidração, serão feitos· ,por· concurreneia publica" • 

... ·. ~ S~ ... Ex.·,.:o honrado. InterventO; Fed~ral no Distrieto 
:Fedér.al~ o or· .. Pedro 'Ernesto;·. contractou ·.os serviços .tecb
_nieos · .da"Compan.hia Industr.~al _Ç!onstruetora .do Rio de Ja
neiro .. na. pessOa do seu illustre Presidente, .Pr. Luiz de 
.Moraes Junior, para. .de aeôrd() coro a eommissilo da 'Pre
feiturà. Municipal,' estudar, ~jir:ojeoto e . acompanhar a eon-
strucção dos hospitaes. · · · · 

':E·. n~hl p'od~ri~ haver-concurrencía publica: dad.o ~ ,sys-
.tema,.,~?:~~~a~~~. ~,~~~l:!e: ··:r-~~· , ,·.,·~· · .. ,; -...• · · 

· à)' f "direcção~ das obras ·êa'De á secção tecbniea 4a. A:;~
.. s,is~enc,ia ,Municipal, .superintelldida pelo. illustre .engenheiro 
_D~~. ·GabrieLci~ s~~ A$\liar;. . · ·· .;;, > < · · ... , .. ; 
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b) a parte· egpecializada é eontrollada pelos granl1es 
. medicos· Gastão Guimarães, Marques Canario, Alberto Bor-
geth e Rodolpho de Abreu; · 

c) nenhuma interferencia. tem a companhia Ioeatarta 
.na acquisição .dos materiaes e pequenas empreitadas, que é 
feita meqiante eoncurrencja . e só depois de acceitas as pro
postas, · autorizado o fornecimento ou a e:x:ecueão; 

d) o corpo operario, muito embora de livre admissão 
da locataria. é controlladc ( por um físcal :Ja Prefeitura. 
que se incumbe do ponto; 

· '. e) a conferencia e guarda dos materiaes no local tla 
obra é feito por pe!'!sôa de confiança· da locadora; 

1> as contas só são pagas depois de devidamente veri
ficada~. conferidas e approvadas pela secção comp·etente da 
Ass1stenc~a Municipal; · 

g) nenhum serviÇo é executado ~em ordem de apprc
va!:ão do Direetor. Geral da Assistencia .1\Iuilicipal, dt"pots 
dt:. parecer da commissão technlca. 

·Assim sendo, Sr. Presidente. onde o esca.ndalo?t Si o 
mencionado art. g• da Lei n. 939, de 29 de Dezembro de 
f 902 prév~. claramente, o caso e determina. o mod.m fa-
ciendi1 · 

~ão, Sr. Presidente. Ni!.o ha escandlllo . algum, pôis 
tudo· !!e acha pre\"j!:to e estudado e as precauções tomadas, 
de modo a que, em qualquer oceasi!l.o, possa o digno Inter
ventor Federal tio Districto Federal defender-se cabal
mente de qualquer accusação que porventura seja levan
tada quanto i sua passagem pelo Distrieto Federal. 

VIII -· Pltmo /ina.nceiro - Este, o meu presado collega 
encontra na autorização do Conselho Consultivo. 

·: , Aa obras dos. hospltaes vão sendo custeadas pela verba 
. proveniente do. augmento da renda dos serviços executados 
e na autorizaçAo da renda proveniente da e:xploraçlo dos 
jogos, autorizados no Dlstrieto Federal, de conformidade 
eom aiS instruccões respectivas. 

IX - Orçamento - O oreamento das obras e os cad~r-
, nos de encargo8, elio funccões da commissão technica, que 
organizou e orcou os serviços em execução. ~enhum. tra
be.lho é iniciado sem que primeiramente haja projeclo de
finitivo, orçamento detalhado e especificações. Troms:e una 
exemplar, para que o meu presado collega possa verificar. 

X - Não desejando o digno Interventor Federal no 
Dlstrieto Federal f&zer etnematographia eleitoral, claro que 
não tinha necessidade de annuncios ou propaganda. Os 
lraba.lhos ahi estão cumprindo ao fim a que t~e destinam. 

Ao cuidar de t§o relevante trabalho, não teve Pedro 
Ernesto outro objectivo que n!io fosse o de promptamente 
attender á população necessitada do Dlstricto Federal, exe
cutando ~erviços que outros, por estarem preoccnpados com 
a resalucão de novos problemas, deixaram de o f&:r:er. 
E por Isso o chamam de deshonestol · 

O SR. AoOLPHo BEROAMJNI - Ninguem o chamou de 
deshonesto. · 

, O SR. AUGUSTO CORSINO - Folgo em registrar o 
aparte. . · 
· Desbonesto· porque está· exeeutando ta~ obras sem em
prestimos. Deshonesto porque está . eiecutando um pl"o--
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gramma de instruccão verdadeiramente grandioso. Des-' 
honesto, porque cuidando do problema ma:ximo do Bi·asH, 
está procurando amparar os infelizes, dar-lhes conforto (' 
remedio para seus males. 

O SR. ADoLPHo · BERGAMI~r - E' preciso resolvei-os e 
não fingir que os resolve. · 

O SR. AUGUSTO CORSINO - Fica desde já V, lU. 
convidado a percorrer os servil;os, afim de certificar-se da 
verdade. 

Em qualquer paiz do mundo, bastava que um homem 
resolvesse qualquer destes dois problemas, e se tornat·.a 
um benemerito. No Brasil, é razão para ser demolido. 

Surdo a esses ataques, vae Pedro Ernesto atravessando 
a onda política que periodicamente envolve o Paiz. Cada 
vez mais amparado pela digna população do Districto Fe
deral, vae procurando attender as suas necessidades, aus
cultar os seus desejos. de moào a acertar, sempre que pos
sível, e uma vez verificado o erro, voltar de prompto, afim 
de corrigir as injustiças que porventura tenha praticado. 

Para se tornar digno da confiancn do honrado Presi
dente da Republica. Dr. Gelulio Vargas, tem procuradn, 
fiel ao programma a que se traçou, de trabalho, honestidade 
e justica. cooperar, dentro das suas forcas. e das pQssibili
dades do Districto Federal, amparando os seus servidores, 
dando ás suas criancas escolas projectadas de accordo com a 
technica e hygiene modernas, aos doentes um perfeito ser
vice de prompto soccorro, ambulatorios. e hospitalizacão. 

Dentro .do prazo maximo de dois annos, não haverá 
mais recanlô do Districto Federal que nã.o esteja compreen
dido pela zona a ser servida por um hospital polyclinico 
regional, attendendo. como acabei de dizer. a todas as cli
nicas, serviços especializados e de internacão. 

0 SR. ADOLPiiO BERGAMiNI - E o custo da obra? 
O SR. AUGUSTO CORSTNO - Tem-na V. Ex. 

Dispensaria de Cascadura ..... . 
Dispensaria do Meyer ........ . 
Hospital Jesus .............. .. 
Dispensaria da Ilha do Governador 
Hospital de Marechal Hermes ... 
Hospltal da Gavea •............ 
Hospital da Penha .............. . 

Leitos 
20 

f20 
30 

130 
150 
200 

Custo 
390:000$000 
152.000$000 
950:000$000 
885:000$000 

2.552:000$000 
2.660:000$000 
3.f80:000$000 

Ahi tem V. E:.-:. o numero de leitos e o custo de cada 
!Josp1tal: neressario se torna, ,porém, que V. E:x:. conheça o 
num!!ro àe leitos e o custo dos ultimas hospitaes construi
do.; por associaçõ~s particulares: 

Hispita! :~llemão. construido com isencão de impostos. 
de capaeidade para 100 leitos, custou .6.000:000$000. appro
ximadamente; o pavilhão cirurgico da Ordem 3a da Peni
tencia. 13.000 :000$000; e o pavilhão par::. criancaõ. da San
ta Casa de S. Paulo, construido pelo granda engenheiro Ro
berto Simonsen. nosso collega. sem levar em conta qualquer 
parcella da lucro, importou em 2.400:000$000. segundo me 
asseverou S. Ex·. 

Não comp;:eendo porque. Sr. Presid~nte, para locar os 
serviços· technico5 de um ·medico. de un: advogado. não p~e
cise o governo de appellar para a concorrenl!ia publica. e o 
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ti~_hk, dé~'rá~'ei "ahandô.-.~~ ~ii~ie· ~-~ .. um. e~geiih~eiro: -dom' 'reaes 
servi;;os ·exec.üta~ós ~ ·P,b)),

1,'9\ie . e~~a ~i ver:_si~ade ··~e tratam e~.:... 
to? Por que consideral.::o em plan-o mferxor? ••. ~ , 

O SR. ~DOL::>HO . BERGAMtNI .• - Ninguem o .tratou. eom 
mais "êonsiáeracãô dÓ'qUe eú: ... . . ' ._.._ : . . 

O SR. AUGTJSTO, CORS~O, .~ , .. ,.: . . ··. qu~rid.o .~s sua!!. 
prov~s .. são .. I'e·a.es. e · desafiam '.cpjlJestacãó'l Já. é temp_o; ~
nhor Presidente, de s'e · tratar um engenhexro com maxs 
consideracão,_ porque a elle de:ve. o Brasil uma grande· parte 
de·. :Seu progresso e de ·suá gi-andeza. · · · · 
· · · ·Não .estou préiCJ.lrando defeniier· .·a , Luiz de Mo~aes Jti~ 
nior, porque, segunl;io ;sei, · ·o . Director Geral da . Assistencia 
Municipal solicitou project_os a o~tros . entenheil.'os ·e só após 
um' anno- de· estudos resolveu locar os. sel'viços da Compa-. 
nhia Industrial . Gonstiuclora do. Rio· de Janeiro na .. pessoá 
do~ .seti illustre .Eresidente, conferindo-lhe .. tão honrosa ·quão 
difficil . tarda.-. Si ·a·certóu, ou· foi infeliz. ahí eStão os tr'à-~ 
balhos de · êonstruccão, dirigidos pela mocidade brilhante e 
culta de Gabriel de Souza . Aguiar; engenh~iro portador de 
um nome a que o 'Brasil çleve. trabalhos de vulto. 

O SR. ADoLPHo 'BERGAM!NI - Porquanto ficou a con
clusão ea:s Obl'as do Meye·r? 

O SR . .AUGUSTO CO.RSLll-i.O ~. Repetirei a V. Ex., em 
f.52 :000$000 O sêrviço actualro.ente . executado, emquantG 
que a par~ anteriormente . feUa e que não · representa a 
metade, ·custou :íOO :OOO$Oôo;· . . · · . . . 

O SR. AMARAL ~BIX<Yt:O _;_A differença é sensivel. 
O Sa. AnoÚ>Ho Bi!:ÍloAi.tr:Nr ::...... A parte feita estava mui· 

to adeantada. · · 

O SR. AUGUSTO CORSINO - V. Ex. não conhece o 
projecto. Si conhecesse, não diria isso. · 

O Sa. ADoi..PiÚ). BERGAMrNt - Fui varias vezes exa
minar as obras. Con~_eço-as perreitamente. 

O. SR. AUGUSTO CORSINO - Não conhece, e t.anto. 
· não as coD.hece que · está affirmando o contrario. 

· O SR: ADoLPHo BERGAMINI - Posso asseverar q'.le sim. 
A pal'te concluída foi reduzida· no plano . · 

O SR. AUGUSTO CORSI.t~Q - Sr. Presidente, o local 
não é o proprio para uma exposição de trabalhos de enge
nharia, qual · o plano de assistencia hospitalar do Districto 
Federal. Entretanto, para que se não diga qU:e procurei, nesta 
rapida exposição, fazer apenas a defesa do digno Interven
tor Federal, Dr. Pedro· Ernesto, vou citar alguns dados e 
mostrar que não é trabalho . de cinematographia o que está 
se realizando, mas sim o da mais concreta engenharia. 

Jniciados os trabalhos pela construeção de dois dispensa
rios - Cascadura. e Meyer - com aproveitamento e modi
ficações na parte existente, ·poude a a~tual administração 
municipal, após quatro mezes de serviços de const.rucção, 
attender, .no primeiro, a 700 consultas diarias, e no segundo, 
elevar de. 300 a L 000 . consultas diarias, sem contar com os 
serviços de Raio X e intel"nacão, ainda · não inaugurados. 
· · . ·o SR. THt~ PBRisst..:...:. Por que não diz V . . Ex. que 
a· primeira cond iç~o é sabe!.' si o doente possue cat'teira de 
~~~! ; 
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-:. ::<ord 'sR'. AUGUSTO' :CÓRSINO ::..::: ' P:éi~que · 'is5~'.1Só · ,'Pod~,in.., . 
teress.~r á politicagem de V,- ~X. e não aiD:im '; _que s'ou 
techn1eo .. :. : = · .. , : · ; .. . ; - - "· . .-., • . • -· " 

· : .=() ·SR':-;.AoOLPHo BERGAMIN(~ São exigencias feitas. Se 
h a politicagem, é tambem ··do ·Partido Autonomista. · 
~ ._.: {:9.-.~ ~~:- .Au<JusTó.'.'doR:srNo. - A que não · p~rtenco. 

: :or.sa. ADoLPRo ·BEiiGAMlNI - ·Eu o felicito . 
, .. O .. SR.' 'AUGUSTO· CORSINO - Não é caso para ·felici

t.it;;ões,· Ilorque teria. _grande . ho-qra. em .. -pertencer tanto ao 
Autonomista corria ao Economista, uma vez que os seus 
programmas fossem corporativos . 

. o , ~ll· 'A.DOLPHÓ - :BERG~~!,1INI- Respeito as suas idéas. 
O SR. AUGUSTO CORSINO- Muito grato. 

_ O _ SR_. ADOLPHO B~~:MIN! , ~ Eu não sou corporativo . 
O SR. AUGUSTO CORSINO - Lastimo ímmenso; fol

garia que o fosse. 
Continuando, Sr. Presidente, passo á e:I.posição qus vi

nha fazendo do plano hospitalar do Distncto Federal. 
Até dezembro devem ser ina)..lgurados o Hospital de 

Jesus, destinado a creanças, locali~ado no final · da rua S de 
dezembro, com capacidade para 120 leitos, tendo todas as 
installações de um hospital moderno, ser.riço de ambula
torio, para attender aos que se podem locomover, Raiü X, 
1aboratorio, pharmacia e um edifício destinado ao lact.ario. 
· ·c; . Dispensaria da Ilha do Governador, que melhor po

deriap;tos chamar de pequeno hospitat regionaL porque. 
construido debaixo de ·um mesmo plano geral, possue um 
completo serviço de ambulatoriú de clinicas espee-talizadas. 
perfeito serviço de prompto soceorro, duas enfermarias 
para 12 leitos cada uma e oito quartos destinados a isola
mento .• 

·· Até marco de '1935, devem !icar concluídas as o.bt"as 
do Hospital da Gavea; á rua Mario Ribeiro. com capacida.
d~··para 150 leitos e destinado a attender á enorme massa 
prolataria · da Gavea, Leblon e Botafogo. 

O ·Hospital dP. Marechal Hermes, em construccãG â 
Avenidê). i 0 de Maio; com car.:tcidade para-130 leitos, e obe
dE:~cendo ao : mesmo plan'<í anteriormente exposto. 
·. Até julho de i935, o Hospital da Penha. em construccão 

á rua Lobo Junior. com capacidade de 200 leitos, alem de 
um peÍ'feito serviço de climcas especiaiizada.s e uma lavan
deria ·annexa, para · 780 'kilos de roupa lavada por hora de 
trabalho, destinada . ·supprir ás necessidades dos hospit.ae;;; 
situados naa zonas :Suburbana e rural. 

... -Finalmente, até dezembro de 1936, o Hospital em co:os
trueção nos terrenos do antigo. Asylo S. Francisco de Assis, 
.Solevard 28 de Setembro, com capacidade para i50 leitos, 
moderno- serviço de prompto soccorro, ambulatorios. en
fermarias de clinicas especializadas; lavanderias, proprias, 
serviço mortuario, laboratorios, pharmacias, completo ser
viço de · Raio X; garage, edifício· annexo destinado a phy;oio
mecanico, - tberapta -e· demais dependencias necessarias a 
um perfeito hospital polyclinico central. 
. . . 0 . SI\_. _Á!>OLPIÍO . )3~GAMINI ...:._; A q~anto monta o cu H-O 
dess_as .obras? .. _ .. · . . · . 

O ·SR. ·AUGUSTO CORSINO -- --É uma quest.ão de 
somma; já-:Ihe forneci as parcellas. · 
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O Sa. AnoLPHO BEBGAMINI ~ Está orcada a install!lt·ãO 
desses liospi taes? · . · · . · •· · . ·. . · 

• • • • • •• ., I ... .. • 

O SR. AUGUSTO CORSINO - Claro que sim. E n~m: 
se poderia iniciar a construcção de um hospital sem conhe
cer o orcamento para a .installação e manutenção. 

Em rapidas palavras, Sr. 'Presidente, este é .o plano 
hospitalar do Districto Federal, em boa hora iniciado ·pelo 
grande administrador. Pedro Ernesto, e q11e em qualquer 
occa.sião poderá ser examinado. em seus menores detalhes 
pelos que,· de boa. fé, desejarem ·conbecer ·o que de verdad~ 
existe no que diz respeito aos preceitos technicos a seguir 
para o estudo em debate. · · 

Como brasileiro, e como engenheiro, felicito-me pela 
occasião que me foi proporcionada ao occupar, pela pri
meira vez. esta Lribuna, tratando de assumpto de tal rele
vancia. 

Aos que me dispensaram a sua attenção, meus melho
res agradecimentos. (Jluíto bem! Muito bem! O orailor é 
cu1nprimentado.) 

Docl!mentos a que se refere o ~r. Augusto Corsino, em 
seu discurso 

IL i 

Opinando favoravclm~nte ao plano de reforma dos ser..: 
viços da Assi.::tencia Municipal, sem, entretanto. à.esaU.en
oer ás à<;>terminacões estabeleci rias . em o n. i do a.rt: 13 
do Decreto n. 20. 3 48, de . 29 de Agosto· de 1931. · · - · 

~mmos. Srs. Membros do Conselho Consultivo do Dis..: 
Lricto Federal. Temos a · honra de submeiter ao vosso ,escla
r~cido parecer um projecto de reforma dos serviços da ·As• 
~istenc:a .Munidpa!, cuja . necessidade l)remente se justifica 
pdas razões que, . ~om a ·-devida venia, . vos apresentamos. 
A<.:tualrnente dispõe a Assistencia Municipal de um pequeno 
hospital de 100 leitos, de finalidade muito restri~ta. pois que 
3pcnas se destina ao internamento de accidcntados e vi
-ctimas de mal subito. d~ dois dispensarias muito mal. ins
tal!ados e defficientemente apparelhados e organizados, . de 
t:·es postos medicas para soccorros urgentes, tambem em 
taes conC.ições além de um .velho casarão mal adaptado que 
-serve de asylo a sexagenat·.ios invalidas. Taes fundações são 
supe:-imendidas por tres inspectorias technicas·. cujas , at
t::ibmcõ<.>;:: não estão nitidamente delimitadas no aclual re
gulamento, resultando dahi a maior. confusão, profundamen
te pre.itlcl:cial á ordem e efficiencia dos trabalhos, a. '[)anto 
de, em uma mesma organização, interferir. cl.irecta e simul
taneamente a autoridade· dos tres inspectores, e como cada 
um delles compete orientar e dirigir os serviços que lhe são 
subordinados é facil conjecturar das dii'ficuldades adminis-: 
trativas e. entrechoques · ilisso resultantes .. : Accrescenlando
se mais que a . cada passo ·a autoridade do Director. , Geral fi.,. 
ca de par com a dos inspectores; seus subordinados, ahi ten.,. 
ri e;:: as razões fundamentaes de . ordem administrativa ' que 
po!· ~ i só juslificarütm uma remodelação se ·. outras ~ maior 
monta não reclamassem aquella providencia. Ora sendo .DO; 
to ri a a exigu idade do nossos serviços de. assisf.enéia, · seria: 
impo!'sivel · amplial~·os. -satisfactoriamentos, . . dentro .da .. orga
oizacão actual. Pretende pois, o ·_Go"Yetno da cidade, com:o 
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presente projecto de reforma armar-se de um apparelha
mento capaz de · permíttir o ·desenvolvimento dos · alevanta
Jos . problemas da A:::sistencia, de fol'ma a sai.iz!aze1· as . ne
cê&iitiades cresc~:nte;; ·que agora se fazem mistel' numa cida
de cujo _eapifal humano já attinge a tão alto valor. Come
t;ainós pór dividir os: serviços de Assistencia em duas moda
lidades, serviços filantrópicos ou de protecção e amparo ao 
indivir.ll10 são os de tratamento do individuo doente. oahi. 
logicamente,· a creação de duas sub-directorias de attribut
oões ·clarament-e delimitadas; a de serviços sociaes e de ser
viços medicas e hospitalares, não cabendo aos sub-directo
res· senão· funccões de execução, reservadas exclusivamente 
aá director getal da$ funccões de orientação e direcção. ·As 
organizações actuaes e as que venham a ser ~readas natu
ralmente se collocarão em uma outra doas sub-directorias se
gundo a sua finalidade. Encontram-se neste projecto de re
fo.rma organizações de alta relevaneia. cujo alcance se im
põe umas pelas proprias denominações e outras que ·nos 
levam a. aditar algumas considerações justificativas . 
. . O .. Centro de Perícias",. é um instrumento de garantia 

mutua no recrutamento do pessoal dos quadros do funecio
nalismo pela documentação scienlifica que se propõe reunir 
relativamente á admis!:'ão, aposentadoria, jubilação. licença, 
a: capacidade funccional, .. accidentes de trabalhos, classifica
ção dos ariormaes, emfim á toda. a sorte de perícias . medicas 
que se . tornem necessarfas ao esclarecimento da administra
ção. Para isso é preciso _que seja dotado de apparelhos e 
iristallações .que . permittam o registro scientifico capaz de 
crear. uma docW:nentação tanto possível isenta da equação 
pessoal. :Não se . trata pois de organização de ornato e sim 
de grande alcànce. sob todos os pontos de vista. O "Conselho 
TechniM'!' destinado á creação de normas e organizações de 
servl~;o, padronização de material, estudo de questões tech
nicas, administrativas sociaes, constitue um apparelhamento 
de valor. "ind!spensavel na uniformização, normalidade e har
monia de . todos os serviços, . pelo substrato sGientifico que 
lhes imprime. Como elemento de . ligacão entre a tradição 
oos serviços e a orientação." renovada. o projecto mantem dois 
eleme-ntos fixos permittindo a designação de· tres de im
mediata confiança' da administração em exercício.· 

O Abrig-o pa~a Menores :._: . cOnstitue um centro de 
observação. que se propõe · a recolher . o menor abandonad~ 
ou desamparado e encaminhai-o para a organização conve
niente ás suas aptidões apuradas. O Instituto de Ensino que 
se destina ao aperfeiçoamento de medic()s, estudantes, e en
fermeiros, tem ainda o objectivo de propqrcionar educação 
profissional a todos os funccionarios que tellham attribui
Qpes. mesmo .as. mais rudimentares. relativàs aos serviços de 
assistencia, Ao 1nstituto incumbe instruir e educar o corpo 
de investigadores sociaes que representam papel de tão alta 
relevancia social qual seja a de executar as multiplas syndi
cancia·s para descobrir, orientar, esclarecer e encaminhar os 
necessitados aos:·. serviços -que lhes são devidos peln Assis
tencia Municipal. O Necroterio Municipal é organização que 
cão deve ser adiada attendendo á feição especial apresentada 
no presente projecto pela: tendencia· que vae caracterizando 
a .vida <das_.grandes·metropoles, onde a hahit.a.oãOo colleotiva 
substitue: a;...passos largos .a· ~abitaçiio isolada :e onde os ea
paços se· disputam -,pela · valorização, tornando-se realmente 
embaracosa . muitas vezes ·a · permanencia . legal do cada ver 
em meio adverso e ,.,complexo. As. camaras mortuarias. que 
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a_qu1 . se · pr.~'i~erp., ;P.~e.~~IP; . :;Ç>n!!tlt\1# :·.uma,. ·sÇil uç_~o., =ac~on,a,t : 
para·. ~a~s . em~~s:e~C:t~s1 . ,.~flttsfa~endo ao_ ,f!1esm~ · !,e~;po ,·aos 
objecttvos affecllvos .. e p1edoso~ . .. Não · ser1a . posslVel'. reaU.: 
zar.:se . tal organização quif: iaracteriza ·nuidameritalmetite 

. pelo seu; . aspecto '.tectinic'o. 'sé~ : â . ~::ond~Çãg : eor.rel'iita' ·d_a· eap~ . 
cial ização.: pro~issfo.rial •. ju~tifjcando.~se ··.assim .· a 'nooes$idaoe: 
da effectivação' 'd()s·. éspe~ià.lis'tas, .POt~ : só'. deste modo, âe.'.'~~ 
derá ,manter ':lt:n:~ .Ç!)!JlO: Ae · .~gen~e~ .~otad~s. de realr,~f~il;)i~u;.;.. 
cia . .' Cu:I'I!Pre sal~~n~r,: _q~~- as, orga.m~cõ~s:,·art~ - ~r~Vi~~-- !6' 
serão creadas: e nomeados os, seu,!f secyldores ·ao passo .é ã 
medida . em-qüâ·. se. ~irte .. isso·c pôssi:vel .~ .. ' Não ·r_oi: :cafc:Ulaçla .. . a 
verb'a:C materia~ ~epessar.ía . ãs )f.ifferente3 fu'ndacõea· ' no~a.s. 
justamente por e'.sta razão.: . O pequeno <augmento d.e ... venci;..· 
mentos que: Sj3 propõe justifica,.se P.leq~ente' quando' .' com.:. 
paráti'os aos . -d~ · íunccionar'ios . dé. -.oateS'oria ·. e·quívalénte ' ·de 
()Utros . quadrOS de SElrVÍÇO.S mifofcipaes, ·sem:.levar. :em êonta 
a.s. eondü;õeS :de t!-!ibalbo . a . q:ue . está. sujeUa ·a .maioria · dos. 
servidores ,daAs~istencia, . onde'se não 'goziün os:'dias fest.iv'os 
e de descaneo habitual. Não sendo possível, pelas condiÇões 
actuaes·: da Prefeitura:, ·estabelecer" os estipendios· 'ctUe ·me
r~êe·m taritos quantos ·se . entregam á · tãó · penósos · !er'Vióos, 
parec~-nos justo que a titulo de compensaÇão se lhes con
ceda ·a contagem de um terço a mais no computo necessario 
pâra a aposentadoria o tempo dé ·servico prest~do. ·Para a 
cober'lúra das despesas'· a -serem reàlizàdas · eóm a present& 
am-pliação dos serViços a ·cargo · da Direetoria ' Geral de 
Assistencia, conta ainda a ·referida ·t>irectol."ia, ·além• das· ta
xas 'já eonsignadas·no orçamento vigente· com 25% ·do total 
de 'renda proveniente< da exploracão dos jogos' atitorit&dos 
no Dlstrieto Federal ' de • conformidade· eóm as instrucçõe3 
respectivas. Siri~ me da ·opport.unídade pal'a· ·apresebtar oa 
protestos de minha. elevad.a estima e distineta oonsideraoão." 

. TvdÕs. q'nantos se interessam ·pelos problemas· relativos 
á assistencia ' ptumca, individual ou social, sentem a grande 
defieiencia dos serviços respectivos,- no Districto Federal; 
e não podem, pQr· iSSO, deixar: de receber 'OOtn ·sympatbia aS 
iniciativaS tendenteS á remodelaÇão delles. · · · · 

O' projecto .apresentado~ ao êóniieü1o Ci>Iisu~tivo eollStJtue 
um evidente progresso 'é ·se não. resolve de um:a· vez todos ,03 
aspectos da que'stão; estabel~e · um nucleo estave! e não 
muito ·complexo, ao quat .podel'áo ser arme::r;~dos, depois, ;lo
vOs · serviços, ··exigidos · pelas necessidades da assistenct!l e 
permittidoe pelos· recursos da Munieipa~!dade. 

. A:'reorganização proposta · acarretarâ augmento. de des
pesa, · equiva,\e~te n:-o _minitnoa 30%. da· dotação orçam~ntà'ría 
actual, mas em se tratando de ·serviços · de· assistencta· ·pu-· 
blica,·•assim como para 'cóin '·os ·de educação, todos~ ó's tas tos 
fei~s sem desperdició serão':pr~ductivos· ,e, .ao inve:i 'de pr~ 
ju~zo acarratarão, sémJ>re, benefi~ios· pará 'a. eoJ,~~ctivid~de. 
:, _ ··Aooresce a :eireun:istaneia .:de· qÚe.' a ibstaÜài;ãÔ .~oov~-

niente· dos sei!Viços remunerados, . a. . ~argo o~ . tuuecionariO$ 
cap;lZes, permittirá que progressivamente . cr~sça.m as .. par
eellas r~ultantes - de pagamentos. pela execução dos: trabalhos. 
dz , alçada respectiva, .com pena ando-sé assim. ·, gradati'va-
mente,·:par.te: das: de!'p~sas: -majoradas. .. 

· : Além d-L~o, : J)ara 'Custeio .dos:uovos ·serviços-· a· eóbettura 
das despesas . -resultantes· ·.do ·augmento·· equit.ati-wo;.de •veooi
mentos; serão-destinados "25% ·do··total· da renda · proveniente 
da . e%plor.ação::rlóFjogos .•autorizadOS,'>Do · Districto ' Federal,· 
de , conformidade c~m·--as · instrueções' respecf.i.vas~-~ · '··: . '- ' • · · 
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•.. C"ênvér:i~ -·aülda; ' :-épróduzir . ·da. e'iposieão· '· ·de· .motivos 
transcripta no inicio deste relatorio o seguinte· trechO": 

"Cumpre saii~nlar que as organ!z:lções aqui pre
. vls.tas só .serão creadas .e nomeados os seus servido

- . .. . ··_re.s :·ao .. passo e á. medida em _que se tor'n~ isso pos-
sível."' · . · · · 

· Em conclusão : Parece-me que o Conseiho CQnsu!tivo 
poderá opinar favoravelmente ao plano de reforma dos ser
viços da Assistencia Municipal, deliberando assim em be
neficio· dos necessitado$ do amparo dós poderes publicas. 
sem cóm isso, entretanto, desattender as determinsções csta
beléci.das- em o n. I do art. 13, do De-creto n. 20.348, de 29 
de Agosto de 1931. · · 

Sala das Sessões, 22 . de .Maio de 1933. - Raul. LeiUío 
da Cun.i!a." · · 

(Jornai do Brasil, de 28 de Maio e 6 de Junho de 1933.) 

São as ·seguintes as materias dos outros documento~: 

N2 

Aeta da 70" .Sessão do Conselho Consultivo do D~stricto 
Federal, em que se opinou favoravelmente ao plano de re
forma dos serviços da Assistencia Municipal. 

·N. 3 

Decreto n. 4.397, dé i8 de Setembro de f933, do In
terv~ntor Pedro Ernesto; modificando, em parte, o Decreto 
Ii. 4.252, de··s· de Junho de 1933, que reorganizou os servi
ços da Directoria Geral de Assistencia. 

·." ·. 

·· ·- Quadro dos · funccionarios da Directoria Geral de As
sistencia,· eom · os .. respectivos vencimentos~ 

- Regulamento da Directoria Geral de Assisteneia, ap
pr.ovdo pelo Decreto n. 4. 397 de 18 de Setembro de 1933. 

N. 4 

. · "D~,sign~ã9 . de uma commissão encarregada de. fisca
lizar ás obras de construcção e installação àos hospita·es e 
demais serviços da . Directoria Geral de Assistencia. 

(Dia.rio do Poder Legislativo, de 24 de Á.gosto de 1934.) 

N 5 

. · ·· Rió de Janeiro, 10 de Setembro de 1933 - :illmo e Exmo. 
Sr. Dr. Intf:rv~nto!' no Districto Federal. · 
. •. A Lei ·n. 85; de 20 de Setembro._ de 1892, determinava no 
artigo 39: : · "'·· · -. ·· :· . - _, . - · . · ·.·· · .. 

.. Os eontraetos. cujo valor e'tceder de um conto 
de réis . ~erão sempre feitOs IIiedianté eoncumncia 
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publica, .Pl"'?Vqeada pot: edit.ae.s , publicados pela ím· 
prensa. •· ·. · · · · .: 

E no artigo 40: 

· .. M ·obrcu · qti.e não forem l!:recutadas fJOr · admi
nistração :;erão feitas por contracto; de con.formiàade 
com o disposto no artigo anterior. • · 

P.osteriormente, a lei n. 939, de 29 . de Dezembro de 
1902, estatuiu no art. 9°: 

"Os conlractos para fornecimentos, ex:e.cução de 
serviços municipaes e obras que . não tor.e.m ezecuta
dos por ad~inistraçáo, serão sempre f~itos por con-. 
currencia publica, quando excedam "de 2 :000$0!)0." 

Este limite de 2 :000$000. para a MUnicipalidade con
tractar particularmente, foi elevado . a 20 :000$000, "ex~vi"" 
da lei n. 5 .139, de 5 de J-aneiro de 1927, in ver,bis : 

"Os contractos para fornecimentos. execu~ão de 
serviços municipaes e obras serão sempl:'e feit~t: por 
concurreneia publica, quando o seu valor exceder de 
20:000$000." . 

Verifica-se das disposições legaes acima tran.~crip!.as 
que, se a Municipalidade, compreendendo a realização de 
obras pubUcas ou "de serviços administrativos, contrata...~ 
mediante empreitada ou mediante concessão, deve fazel-o 
pela concurrencia publica des que o contracto exceda de 
20:000$000. Mas QUando exeeuta a3 obras ou os 8erviço4 fJOf' 
lldminutração, é a mesma Munieipalidade qu& os. sxecuta, 
p da h i a imnossibilidade . juri.diea .. e de facto da . .eoB
eurrenda f'Ublica. neste ·caso, por demais, enluida no ~xtq 
<:>:mresso das leis :-eferldas. . . . · 

Tratando dos p..-ocessos para a realizaçfi.o de ofJ1'a pu
bli.cas ou de s?TViços pu.blico,, os-esoriptores do <Ureito &4mi
ni~trativc di~tinguem a exeeuçãD por administraçdo ·, (r~.jrie), 
pelo contraeto da emJ)f'eitada, e pelo contracto da cimce111áo, 
e acentuam: · 

. "'Dans l'execution en 1'égie, l'entrepeneur· es\· radmi
nistratior.: c'est elle QUi court les risques; ella charge des 
ouvriers ou nn individu. le régisseur, de faire exéouter la 
fornitnre auz risque8 âe ~'administration . .Le régisseur peut 
être un fonctionnaire, ~an;; autre rérnuneration que SOD t.rai
teiiient; c'est la régie simpZe; ee peut être un· iriàividu non 
fonetionnaire, l'emunéré par un tantiéme sur la dépeuse ·ou 
Par telle autre combination financiere. Des rísquee -sont en
tiérement á la charge de l' administratíon: celle-ci est l'en,.. 
trepreneur, au sens économique du terme". ·cJezé, lés Con
traetes administratifs, VoL I. p . U. Né~ard. Droit P!!hl:c, 
5" vol. n. 212; Hauriou, Drúit:·Adm., 1.2• ed. p . 929; Bar
thélemy Droit Adm., 13a ed., pag. 710; Alcides .Cory, Droit 
Adm. 2a ed. n. HS; Vivei:oos de Castro. Dir. Adm. sa ed. , 
pag. 2. 551). 

Isto posto, sempre que. o Municipalidade .excula'< admi-. 
nútrativamente quaésquer obru ou •ertW;o&, Iião ba . como 
cogitar-se da c()'JU:'Urrenci.c JJUblic4. · 

. , Quando o seu. _preposto na superint.endencia dos serviço~ 
óu. ~ ~ Ob:ras não per~nce ao quadro .-<lo funcoiona!ismo, ce-
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·1ebrá com ·o· poder publico úm eônt.rac&o anatogo •an .. 'iOuase 
d~ouVl'age du .Code Civil, soumis en pr~ncipe au; régles du 
drolt Pri'vé" "(Mouveau, Droit Adm. n. ~80. Abello Pratt. 
Délla Lórag·., vol. 30, 'Pag. t.'79i. sendo de simples bltutOão 
e pela proprfa. natureza das cousas que'"tbe servioet ot a 
Jawyer, o1 a pbysician, ar an at'C.blteçt. or surve'for. Ire ~ 
not embraced within a provison requiring tbe let.ttng O!' eon
lraots: to··be ·lowest bidder·· (Dlllon, MUil. Corpn •• P ed., 
Vol. 20~· ~ 802, pag. i2•0Si) • . . . 

.Em tal conformidade. independente da concorrencia 
J1Ublica, mediante p:-epo~tos . extraohos . ao funccionalism·~ 
municipal.- e remunerados com percentagem, a MuniCipali
dade executou , as obras do arrazamento do Morro do Castello 
e d;.. Lag6a. Rodrigo ,de Freitas, ambas de grande vulto e 
asJ>az dispendiosas (Mensagens do Prefeito, de 1 de .Junho 
dfi! 1921, pag. _J.U, e de 1 de Junho de 1922, pag. 174.). 

Tenho assim respondido por escript.o á consulta que 
verbàlmente me fez hontem V. Ex. - José de. Miranda Vat
'Derf!e, Pro,curador Geral dos Feitos da Fazenda :Municipal. 

7 

· · :· ·o· Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa um requeri
mento, que viü ser lido. 

~ lido,· apoiado e posto em discu~:;íio o se
gl.!inte 

REQUERIMENTO 

N .• 24- 1934 

Requeiro. que a Commissão Especial incumhida de ela
borar os Estatutos dos Funcciónarios Pub!lco;s 3eja com-
pós~a · de -onze (H) membros • · · 
· Sala das Sessões~ 23 dei' Agosto de i934. _,...Manoel .Rei& . 

. Encerrada a discussão ,e acUada _a votação. 

. () sr·. Preslde~te ..:... Está fÚ1da a hora destinada ao Ex-
pediente. - · 

: Vae-se passar á ôrdem do dia. (Pausa.) 

Compareceram mais os Srs: 

Cunha Mello, Leandro Pinheiro, Hugo Napoleão, Pires 
.aayoso, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodri
gues, Jehovah Motta,· Silva Leal, Kerginaldo··cavalcanti, Bar
reto Campello, João Alberto, Solana da Cunha, Augusto lla
valcanti, Goes Monteiro, Guedes Nogueira, Arlindo Leoui, 
Arthur Neiva. Edgard Sanches, l;"aulo Filho, Jones Rocha. 

, Ruy Sim,tiago, Amaral Peixoto, Mozart La$"o, .Prado Kelly, 
1\aul Fernandes, Cezar Tinoco, Alipio Côst.àllat., J.osé Eduardo, 
Fabio Sodré; Mello Franco, José Braz, Negrão de Lima, Cle
mente Medrado, João Penido, Waldomiro Magalhães, Anthe-

-ro Bótelho, 'Alcatitara Machado, Moraes A.Ddrade, Vergueiro 
Cesar, Guaracy Silveira, Zoroàstro Gouveia, Cincinato Braga, 
Henrique Bayma, Sampaio Vidal, Lacerda Pinto, Nereu Ra
mos, Adólpho Konder, ·Annes Dias, .·Asoànio.Tübino, Gaspar 
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. ::-:~~~,\ --=-
.. Sal~ulla .. 4da:l'Per.to .. ,Co7;f,~~. ~lber,~. r~.abeu.~.~~om~ 1\Qd~i.
. ~~s;! $.e;bas'tf~ei.'~f. pl'l~e~~;· 'E~W.-~!d-'PossolR~;,Ea~·~r~:paf?a)~~. 
~~~It~n ·~ C~y,~h_9.~- A:le:xandte ... ~IcP,l~p.~,,.M'~tq ;,~am.o.s, ..;::çe~elf.,a 
~~~!~; :O!lY.~lX~c Pass.o~· ·. D~~!~. :M~~n~ckl!.: ~~~a~~, .~~rr~.,!j~ 
.gueJra,.J?,em@ J.65t. · .. ::·, .. ,, ... , : .- ~·· ~ ... , , 1 .·.·~ .,.~,.;· ... ,- .,· ~ - " , .. , '.' .. ~iJ."- ~ .... ._; !.,,. -1-,õ· A .l,,,,_~,, ''"• .-.~·-• .J'../ -' <; __ ,_ , ._.~);.t ••' -,, 

~~~-: I,%~~~e_'~~~~1J~i;p_ o{Sr~: .. :. : ! • )~:·~~''}!~:~: -~~-,~2~ .. :'.:?5~-~~r: 
.. ,~ ~aehé'Có''d·e Ol.ivéira.. · Thomãz· Lobo,;<Ferti.ande~! Tâvora. 
Mario Caiado, Luiz Tirelli, Alfrédl)· dii!Mattà, A:b'eHJ!lermõnt; 
7ira<ti-o'·cnel'mont, Moura càrvalho;: ~·Magállíães 'de A1meidn, 
·COSta :.F~rnandes; '-'Cárlos·· -Reis, , GMofredo :.viani:ia, :Maxm&o 
Ferreira;' :José B9rba; Martins ;Verá~;:.:Ferreíra ·de· SOuza, ·yer .. 
1 ozo '·Borges;' Odon Beze.rrar Hefectià'ilo :ze·nayàe',: · Pei'ma L irá, 
Souto;'.Fil&ó/ Luiz~ ·c_etirõ; ':Mario · Di:nnfnglíes; ''Arrütfà,:;:CamarÍl, 
Oswaldo· Bastos,-'J oS' é' 'Sá, Ald_e· :sam'Paíó, Os<;>'rio '·Bb!:-btl, Hum
berto .Moura:.-lzidro Vàsconcellos;' Sampaio· Co$ la,- Antonio· M1i
qh~dó; I;e~~drq Maciel, · Augilsto · Le'ite-;'·'Priseo·, ParaisÇl'-, .Cl~
·nientê\1\fatiat;ti:-Mtigall:f.ies NeHo, M~ei~s'Nett6, :Al'fr.éa0l)lla3-
carenlíasi ~Lêoncio· Galrão; · ~ttilã '~ài'ü,\ ManõeFWevaés{ Gi
leno Amado, Negreiros Falcão, Aloysio Filho, Francisco Ro
cha, Arnold Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Fernando de 
Abreu, Carlos Lindenberg, G'odofredo Menezes, Lauro San
tos,_ Pereir~ .Ca:rn~irD, Nilo d~:'Ah:ar§nga!: ~~~ cter~vedo, 
Car{)oso de Mello, Lemgruber Filho"):ha.s Yor.t:es~ . .- R1beiro 
Junqueira, Adelío Maciel, Pedro Aleixo, Augusto Viegas, 
.Delphiu:L ~re:ira".José. ~lkrojm,~. ,S!m~e~ .. da.·: Cunba, Furtado 
de Menezes, Christiano Machado, Polycarpo,, Viotti, Daniel de 
Carvalho, Levindo Coelh9, .. . -~~l:ll)~~q de Medefros, Licurgo 
·Leite, Celso Machado, ··campos'"'do ·~aral, Bueno. Brandão, 
Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, João Alves, Plinio 
Corrêa de Oliveira, Theotonio· Montéiro de Barros, Rodrigue~ 
1\Ive~. Alme~da .. Camargo, .~a~io Wbately, IJ:rool.it9 .. dQ,, Rego, 

-carlota, de 'Qu,eii'oz. Abreu·_sódré, AritOnicf coV.eJlo',; Caroos.o de 
Mê1lo Netto; Mo:r'áés Leme·,' José·Honó.rato; 'Dônii~'Qs~'Vell~o. 
Ne.ro. de. Macedo, Joª'o VillasbO~s. · Al.fredo ~Pachéeo~ · Fraiiciseo 

· Villanova; ·'Antonio·'Jorge; fdãlio ·sa:rderilberi,--: A":irão; Rébello, 
Si_mô~s Lop~s, ~auric~~ ,~z:dpso, }'':t:~d~r~eo Wolfenbutell 
Vtetor Russomano; Pedrtr ·vergara, ·ruml Bi'ttencourt, Adroal
dll.- da Costa, M:inuano de .Mour.a, Cunh. Vascon()e!los, .:Vasc•l 
de Toledo,· Martins e Si-~ii., · Armando Layihier> Gwlherme 
Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Manhãe!'>; ·Rihard'o 
Machado, João ~jn~~il:'o, P,~ch~c.o. ~ ~ilva,, Ro~l:la F~r!a, (,119). 

;: ! .'! · , • ~~: \~ :< .:· · ;~.:: ·· ~;.-"', -:-- •; ·~-· . l . t " , • ,(;: • :.•.1 ' ;I 

·:' · ; O Sr. Presidente:"- A Iistâ de' ~resenca accusa :o eom
parecimento de· i34 Sr.s. Deputadosv;Vai-se :prolieder · á vota

. .ção .da-materia constante da Ordem di> dia'/ ·· ·· · 
; : .-. •• ~· ', '-. j[_ . _ .. ·.:. .... : ~ - . .•· •.. • .- ·~ ~ •.•. ,-.: ·.; '.. " ~.·' . ~-
' . .·· · . · Elezçao d!J ·segundo ·grupo: de· C'omnu.ssões 

· .. '· ·'.t -:: -~ Re'in.:anerites ' '(FinatiÇiis' ... ·o·rçanientó ': )iiiú,üJ.jtÇãa 
. ·' . ·.· Sociât ':Sâ!Ue Publica ~~To-riíâda:.t~e•:êMita8j e: Re-·.··.:.·;:, ~~ .-.'df1:c~M,-~·; :··.;.·.·:·· ·!. !·:··: .. :i · . >_.;>~·:~::: ·~,:·.·; ·:· ..... ~ ... 

~~ ·.;,D.-sr. p;.f:~'i&nte ~Na !ó~a.dci a·~nneiitô,.:va·i~se:pró-
.eede-r. á •chamada para .. a· eleição;n~: .. :·: ·· : ~;.: ,_.J,;· ·-- -;: ... :.~· -l 
--::; :r·.·:··,.- .·~ ~ :~:··i : _: i;•1 :.,--!•"; .1' .' :::\i l · ·.; ·; ~.;·.~ :, d l"r'!iH •-:-~:<·~ >; :~ 

.. :: ,; -:;0 Sr·.' · 'Ctttlha ~ ·Meno ~;Pela, ,Of'dem}:"' ~ ·:; Sr.. P~~ic:iente. 
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!Dembro da Commissão de Justica, requeiro preferencia na 
·c.p~ada; ·afim de que, ·depois de votarmos; t:•osiiamo·s.i eu e 
os·,'eollegas daquella Commissão, realizar' a prlrneira reunião aa mE:sma. '• ' ", . 
.. _ ' ; 

:·; :· 0 SR . . PRESIDRNTE - Os nobres DeilUtados vão ser cba-
·mádos em ·primeiro logar. · · · ·: · . · · · · · ·. · 
' • 4 ' ' • • ' • . ' , I • : , ~ , ' ; ' 

O Sr., Clementino . Lisb6a (3• .. Secretario,_.servindo de t•) 
Procede á chamada dos Srs.:Deputados .. 

O Sr . Presidente - Responderam. á ~hamada i29 
nhores ;Deputados . .. · . _ .. ' : 

se-

·. Vae:se . apura;r: :a' eleição · da Cómmissiio dt> · Finanças . 
.' ~ ' • ~ • ,' ' , : 1 ) :. . - ' J. , • : ' - - 1 ' " ....... , , , , I , , 

' , fi .. , 

·•· ·:· . _; São • apuradas ,·.t29· :cedula~ .que dão 9 seg-.1inte 
resultado : . · ·, . : ~ : ,. '·; , 

. - . .-; ·.·í . . i. ·. : j ... _ ; 

i . Carneiro de R&zende .. .. . . . . ..... . . . 
·2 • . Vergueiro:, Cesar . · ••... . : .. .. .. .. . . . ... : : . . . . ... . 
3 . Clemente Mariani . .. . .. ·. -. , . . . . . . . .. ... .. 

·4 • .'J oão Simplicio • .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . 
, ,5 . José de Sá • • . .. ... .. . . . . . . ... .... . .. . . .... . . 
·, :~ . Riheiro Junqueira . . . ... . .. . ... . . ·. : · ·: . : ·: . . : · 
: fl.· Mario .. Ramos • .. ..... . . .. ....... ... .... . .. . 
,, '8. N'Jro Macedo · . . ...... ... . . . . ....... ..... .. . 
, . ~- Vellc~">o Borges · ... .... .. .. .. .... : . . . . .. . .-:: 
1:0· Fabio SOdré • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . : . ~ ·. 
.~{ Sampaio · Vida! . . . . .. . . .... ... . . .. . . . . ... . . 

Em branco U cedutas. 
• , : 

Uma: ceduta coin 1 voto· apenas. 
. .. ; 

Votos 
1 ~8 
117 
117 
117 
117 
117 
H7 
H7 
117 
117 
1n 

O SI'.· Presidente - Proclamo membi-os- da' Coriuílissão 
'der.-Fina'nçaFos::Srs:·: :Carneiro ·.de. Rezende; h :.rgueiro Cesar, 
Clemente Mariani;--Joãó'= Siniplieio, Jose Sá ·Ribeiro -Jun
queira. Mario, Ramos, Nero Macedo,· Veiloso Borges, F:abio 
Sodré e Sampaio Vidal. 

Vai-se proceder a apura~ão .. d,a .. elei.ção . da Commisão 
de Orçamento. · · ' · · · · · ·· · · 

PARA A COMMlSSÃO DE ORÇiu'\lSN'l'O-: . ': . • 

· Sã<Y apuradas i 29 · ·cedu!as; . que dão o se
guinte resultado: 

(1 ~ .- ! ~ ~· .: . ~ ·,. t 

Votos -
"''i ' ;';waldomiro Magalhães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 15 
:-:. ~2. Carc;1~.1l!l. (i~ ~ello __ N~~~Q .. ~· : .. .. ; . ·:: ; i:-. .~•1- · · ::!/ H5 
c::13. M~~~1rc~ )lle.t~o . . · . . .. . . : : . ... · . . . ··' · . . , • . • , .· ,,._, • . :· . . 1.15 
?-.:4. Si.mõe_s . LoP~S .. . _ .. . , . .. . ·.·.·. · :_._. _:_. ·ni<-: :·~ .. - ~ · ;./ :~:15 
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5. · T~·iXeira Leite·:~· . .. ... ~ ·:·· .. ~ :: ..... ~.,.. .. · · H5 
6. Jóão Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U5 
7. Góes Monteiro . . ............ : ~ . . . . . . ... .": · :U5 
8. Euvaldo Lodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H5 
9. Waldemar ,. Falcão . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H5 

!O. Daniel de ·carvalho . .. . .. . .. .. .... .... .. . .. . . .H5 
i f. Henrique Dodswortb • . ........... ~.. . • • . . • H5 . 

João Vitaca, Gener6so · Ponce, J~é Sá. e Alipió 
Costallat, um voto a ·cada. ·· 
Em branco 9 cedulas. 

'O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissão 
de Orçamento os _, Srs. Waldomiro Magalhães, Cru·doso de 
Mello· Netto, Medeiros Netto, Simões Lopes, Teixeira Leite, 
João Guimarães, .Góes Monteiro, Euvaldo Lodl, Waldemar 
Falcão, Daniel de Carvalho e Henrique Doudworth. 
· .. : ··Vae-se proceder a apur~ão da eleição àa Commissão 
de Legislação Social. · ' 

PARA A COMMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

São ~puradas t29 cedulas, 
guio te resultado: 

que ciiio o. se-

1. João Bera!do ................... ~ : ......... ~ ... .. 
· 2. Roberto Simonsen ...............•..•..•.•..•.•.• 

3 . Prisco Paraíso ....•..•.•.....•...•..•••••••••• 
4 . Olive1ra Passos .........•.•.......•••.•••.••.••• 
5. Edwald Possolo ............................ ; ~ .. .. 
6. Arruda Camara .............•......••... ~ .. : .. . 

Votos 
·ug 
U9 
·uo 
·{tg 
it9 

7. Pereira. Lyra ....................... ; .. ~ .... ' ..... · 
H9 
U9 
118 
U8 
tt7 
t16 

8. Moraes Andrade .•...........•..... :.: .. ... ; .. · •..... ' 
9. Deodato Maia .....••....................•....... 

10. Mozart Lago ..... ; .. ;. ~~; .................. ~: .. ~--
it. Va~co de Toledo .•..••. ... ~-· ....... : .. ~ ... ·.v •.••... 

' · Furtado. ·de Menezes; Moraes Paiva e . FranciSco Moura, 2 
votos cada um; Antonio Pennafort, Moraes Leme e Sebastião 
de Oliveira, i voto cada··um. 

Em branco 5 eedutas. 
Cinco cedulas com .. nm· nome apenas. 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissão 
de Legislação Social os Srs. ~ João Beraldo, Roberto Simon· 
sen, Prisco Paraíso, Oliveifa Passos, Edwald ·Possolo, Arruda 
Camara, Pereira Lyra, Moraes Andrade, Deodato Maia, 

·Mozart ·Lago e Vasco de Toledo. 
Vai-se proceder á apura~ão da eleição da Commissão de 

3aude Publica. · · 

· · PARA A C:OMMISSÃO DE .SAlJI)E PUBL1CA 

São apuradas 129 cedulas. que dão o se
guinte resultado: 

.Vo~s 

.. L Mario Manhães .......... , . ; • : .. ~- .. :... ... .•• .. . -U5 
.2. Cardoso de Mello ................. ~ ; . ~-•• . : ·;. ; .'. •. · U5 
3. Arthur·Neiva .... ~~ .. · ............... ;._ ...... · .. ~ .. · · -ti\ 
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:.t·. Rodrigues. Doria . ...... •• • • .. • .•.•.••.•••••.. . .• • . • • i1i 
..5 ~ Lino . Machado •••• •• ••• ••.•••• • ~ ••••••••.•.. ••••. ~. • • f 1-i 
6. Annes Dias ......... . ........ .. ........ ·...... i i"' 
7. Figueiredo Rodrigues ..... ; .. .. . .. ~ ... .. .. ~ .... ~ ~ 114 
8. João Penido .... . ............... ."; .•• ~· ~. ·. ~ .... ; •. :115-

. 9 . Abelardo Marinho .. .. .. ........ , • • .. . • • • • • • • • U& 
i O • Rodrigues Alves . • . • . • . • • . • • .. .. .. • • .. • .. • • • • • • • • i i 5-
11 • Augusto Leite • • .. • • • • • • • • • • • • • .. .. . . • • • • .. • •.• 1 f5· 

Clemente Medrado, Fabio Sodré,· Carlota de Queiroz e 
José Braz, um voto a cada. 

Em branco 9 cedulas. 
Inutilizada uma cedula. 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissão
de Saude Publica os Srs.: Mario Manhães, Cardoso de Mellet, 
Arthur Neiva, Rodrigues Doria, Lino . Maabado, . Annes Dias, 
Figueiredo Rodrigues, João Penido, Abelardo Marinho, Ro
drigues Alves e Augusto Leite. 

Vae-se proceder á apuração da eleicão da Commisssãe.. 
de Tomada de Contas. 

PARA A COMMIBSÂO DE TOl\íAi)A DB CONTAS 

São apuradas 129 cedulas, que dão o sé
guinte resultado : 

i. Cunha Vasconcellos . . .•...... .. ... • .•••• • .••..•• 
2. Carlos Gomes ........ ... . .... . ........ . ... . .. 
3. Carlos Lindenberg . . • •.• . .•••• ••••..• ••.• .. . . . . 
4. Moraes Paiva.. . .... . .....•............ • •.•.... 
5. Jones Rooha • • ..... ... •• • . . . •.. ..•. •. •.•..• •.• • 
6 • Abreu Sodré . . ..•.. •• ••••....••..••...•...•.. 
7. Bueno Brandão Filho .......... . ............. . .. 
8. Pedro Vergara ...... .................. . ....... . 
9. Laaerda Werneck . • ............... ." ... . .... .. . . 

:10. Souto Filho . • . .. ....... ... .. .... ... ...... . .. . 
11 .. Minuano de Moura ... . .•. •• •. •.• ••.. .-..••••.•..• 

Voto! 
H2 
H2 
H2· 
U2" 
U2 
H2" 
H2 
112 
H2 
U2" 
U2" 

Pacheco e Silva, Antonio Pennafort, GuaTacy Silveira,. 
Aarão Rebello e Deodato Maia, um voto a . oada. 

Lacerda Pinto 2 votos . 
Em branco 8 cedulas. 
Inutilizadas 2 cedulas . 

O Sr. ·Presidente - Proclamo membros da Commissão> 
de Tomada de Contas os Sr~. : Cunha Vasconcellos, Carlos
Gomes, Carlos Lindenberg, Moraes Paiva, Jones Rocha, 
Abreu. Sodré, Bueno Brandão Filho; Pedro Vergara, Lacerda. 
Werneck, Souto Filho e Minuano de Moura. 

Vae-se apurar ã eleição da Commissão de Redacção. 

PARA A COMMISSÃO DE REDACÇÃO 

São apuradas :129 cedillas; que dão o seguinte
resultado: 

i . Barros Penteado ...... ... .. . ......... •......... . .. · 
2 ;· Valente de Lima ... . . . . · .. ...... .... ;. ~ - .:• ; .. .. ... ~' 
3. Carlos Reis ......................... . .......... ~ . .. 

C. D. - VOLUME Il 

Votos: 
11.9' 
119-
u~ 

37 
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4. Francisco .. Villauova. •rn. • ............ · ••. , •·• ú ,.. •• • • . : 1t9 
s~ Rerectiano .Zenaide ... ·····~···· ........... ~ ... ~~.. -' U9 

Lino ·de ·Moraes ·Leme, um voto~ · 
Em · brtméó oJto · eedulas ·. 
Inuüti.s~~a lima. é~duta. 

· o sr ~ . hes(dé,q~ ·;..... Proclamá ri1embros ,da commissão 
<ie Redacção os Srs. Barros Penteado, Valente de Lima. Car
los Reis, FranclScó VillllnO'Va é Ile~ecUano Zena~e. . , . 

9 . ·. 

O 8r. Adalpho .Jlergamfnt - Peco a palavra, pela· Ol'dem. 

O &r;··Presidenw .. - Tem a -po.tavra, pela ordem, o nobré 
Deputado~ · 

. O Sr. ·Adolpho Bergamilli (Pela ordem) - Sr. Presi
dcntt>, pedi a palaVra pela cirdem para, &P~oveítando a exis· 
tencia de numero, solicitar de V. Ex. & gentileza de submet· 
ter, preferencialmente, á immediat.a discussão e votação o 
projecto que estende aos estudantes o alistam~.mto eleitoral 
tJZ olfiçio. 

Approvado. 

· O Sr. Presidente - Tendo sido approva.da pela Camara 
urgencià ·pàr-a· o andamento do prójecto, defiro o requeri
mento ij~ no~re.· Deputado·_~. ~n~ri~cio~o immediatlu!iente.: 

-· : ~ · s• .aiâ.àiU&il.o . do próiecto n. 3., d8 1934., . s•ten-
tefadend.o aos alumnas ,u,, estab6lecimentol de 

. . -~~;. officJ,aú. ou, officiaüJó.d.ó, pelo Govmo, a 

.... quaZj(tcaçllo eleitçr(l.l "e~ of(icio", (em virtude 
• . . de. urgenoia , } .. 

. . . Én~eM:~da a · discu.ssão e· ann~ncíada a vo
tação. 

o Sr. Acyr- Medef!'<)s - Peeo a palavra. 

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

. O Sr. Acyr Medeiros (Para encaminha,. a votacão) -
SI.". PresidenÜ\ a minoria da bancada proletaria·'apresEmtou 
á Mesa .e t. eonsiderac;iio. dos seus pares, uma indioaoão no 
sentido de eer. o pruo para a .qualificação eleiroral dilatado 
até 30 de Setembro. ' Ora, Sr. Presidente, itnplioitamente, 
parece-me que isso -tJrá. prejudiear o J)l'(ljecto em votaoão. 
porquanto o por nós .apresenta.do attinge à todo o territorio 
nacional'. · · • 

O Sl\. ADoLPHo ~~ - O proj84':to de agora lam
bem. 

. .O SR. ACYI\ MEDEIROS·-· Nio ~ra.nge só o Distrtct& 
Federal? ·' 

O SR. AnOLPHo BERGAMINt - Não; aos universita!.'ios 
em geral. 

O sR ... ACYR . MÉDEIROS: . ~ .A : todet • .o t&rritorio,.· êz. 
Df/feio tambeml 
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;Q ' -&~· .. , ~LPWcr- BEaéuroo· '~ Pt!'ff'eitamente. · ·. · 
ch;1C AêYR' 1\D\í:>"Emos ·~ '*~e caso, dado o ' esçiare~ 

.cimento pelo illustrt. Deputado, dou-me por .satis!eito. 
,(M~tito bem. )· · ··· ··~ · · · · · · · · · 

:sm Sêgt.Ma, é- ·apiJl'O'\'Sdti·à' ~guínte . . ' . . .• . .- ,:; : ,. . . 
PRO.TE<::TO 

.N. 3 ......_) 1934 

ArtiiJo anioo . O artigu 31 do Codigo ·Eleitoral compre
_bende, na letra b, na qualificação ez otficio; ·além dos pro
.tessores de estabelecimentos de ensino, officiaes ou fisca
.lbados pelo Governo, os alúm~ dos mesmos eslabeleci
_mentos, q11e reunam as condições legaes, revogadas as dts-
_posições em contrario. . · ' · 

O Sr, Bucro KtpoleiO (Pel.lJ ~) ..... · Sr. Pr;:;sidente, 
aproveitando· o ensejo; requetn · urgeneia para o prôjecto 

:n. "· . . . ·. 

O Sr . .Ado!pho Bergamtnt (Pela ordem) - Requeiro a 
V. Ex. dispensa 'de 1mpre~são da reâacçio final do proJecto 
.sobre alistamento dos uninrslta.rios que acaba de ser vo· 
ctado, 

O Ir. l're•1cleuta - Os Srs. que approvam o requeri
.. mento, queiram conservar-se senlados . (Paaua.) 

· Foi aplfrovado. 

10 

Foi tambem approvada peia Camara urgeneia para o 
j)roject.o que diz respeito ao Dr. Alvaro Ozorio de Almeida. 

Os senhores que approvam .s urgencia, queiram con
.. servar-se sentados. {Pausa.) 

Appn>váda. 

:\lttluncio é discussão do projecto n. 4, de 1934, para 
.. o qual j á foi concedida urgencia. 

~ ducu3são do projecto n. 4, de 193-l, pondo 
.ent disponibilidade o Dr. AlV(ITO O:orio d{: Al
meidà para proaeauir nas pe.tquutU sobre a cura 
d'o cancer (em virtude de ursencia). 

Encerrada a discussão, sendo, em seguida, 
a.pprGY'ádog· os sesuint.Eis . al'ti~B da 

PROJECTo 

N; 4· 'c- íSa'' 
. . 

A.rt. L" Para effe.iíó de pod~r prós'egtiir nas pesquiZas, 
,.que vem fazendo ~obre a cura do cancer, ~ica o doutor 
..:klval'ó Ozario dé Almsjda po~.o ftrrt d.ifjpotribilid:ldt?, por 
:ü!alp«1 indetermimido l!i 'l!em Pl!i!llll' da!· regp!iéll~g -.-enêi-
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mentos, nos cargos que exere~. ·de. prof:essor da~·-. Fac_uldadeS'· 
de Medicina e ·odontologia da_ Universidacie do: ~Rio de--
Janeiro. · · · 

-' Krt>2.• Revogaih~~: as disposicões-em' ê~n~ario .. : . 
O SR. PR.ll1SIDENTE- Passa. o proje~t.Q á aa discussã&

e figurara.··na·-prcixima Ordem do dia, em virtude da ut·-
gencia, .-., 

.11 

E' lida e, sem observações, approvada a se~
_guinte 

,. 
. l'l&DACd,ÃI) -: 

. . ~ 
N. 3-A- 1934 .:• 

ReàacçliQ _final do proiecto n. 3, de !934, que utende · aoa· 
· al~mno8 doa ertabelecim~ntvs de .emioo, o(ficiae8 o~ 

liacálizado1 'pelo Governo, a qualificação elettoral .".ex •. 
o(ficio". 

·.··, • J' 

Artigo u.nico. O art. 37 do Col;ligo Eleito1·al compre~ 
hende. na .~et~a. b, na qualificação e~-of(icio,_ além dos ·p~'o
fessor'es de estabelecimentos de ensino officiaes ou fiscali. ... -
zados pelo Go\'erno, os alumnos dos mesmos estabelecimen
tos, Que reunam as condições legaes, revogadas as dis- -
posições em _contrario. 

Sala das Commissões, 23 de Agosto de 1934. - Anto-· · 
nio Carlo&. Presidente. - Waláemar Motta. ~ Alberto Di
ni:.. 

O Sr. Presidente - OpJ•ojecto vai ~er remettido á. 
!;anccão. 

12· 

Estando a Mesa informada de que acabam de ausentar
se varias Srs. Deputados e constando a Ordem· do· d·ra.; nOt" 
momento, apenas de vota~ões, vou levantar a Sessão, desi
gnando para a de amanhã, a seg'Uinte 

ORDEM DO DIA 

Votação do requerimento n. 24, de 1934, ·do Sr. Manoel 
Reis, pedindo seja de H membros a Commissão E;;necial 
íneumbida de elabora!' os Estatutos dos Funccionarios·-
Publicos (discussão unica) . · . . . ' . 

Votação do requerimento n. iO, de :1934, do Sr. P!inio
Tourinho, pedindo informações sobre requisições militares
(discussáo unica). 

Votação do requerimenw n. :1:1, de-. 193-í, do Sr. Acurcit:P 
Torres. pedindo informações ·sobre atraso e desconto no:> 
vencimentot; dos Inspectores Federaes de Ensino (disc:ussaa-
unica)_. · . ·: 

. __ . V-otação do requerimento n. 13; de .1934, dO. Sr. Mozar.t: 
~~Q ... soli~itll~do informações . sobre fundos . necessario~ 
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-para papmentos . . de ·requisicões militares: feilas :-ao com:. 
,~ercicte~ ·1~~ustria . desf:a,:Capital .. (dü~tU~Ift? . uni,:~) _. . . . 
· Vot:áo~o do requerimento n. U, ·de 1~34, do. Sr: '!'h1ers 

Perissé e outro, pedindo informacõe$ sobr& a existencia de 
..decreto . cass~~o a offieializaç~o da :Guarda N octllrna ou 
_úansferindo .. seu. pa.trimoai.G á. Prefeitur.& do Disti'iCtG· Fe:.. 
.deraL (àuo'IU!sllo ·ttnica). . · 
. · 'Votação do · requerimento n . 2, de :1.93'( do Sr. Mozart 
'Lago, solicitando infor mações sobre dispensa de trabalha-
~ores do nucleo de S . Bento (discua.tão unica). ~ 
. ·. Votação do. requerimento ti. :16,' de :1.934, do. Sr. ·Paulo 
Filho, pedindo informações sobre o pagamento a professo:.. 
:res contractadoa do. ·Gollegio :. Pedro n (discu~aác unica) . 

. Votação do requerimento n. :17, de 193oi, do Sr. Mozar t 
"Lago, ·solicitando'' informa~ões sobre o montante das sommas 
pagas a. funccionarios de Fazenda e proveniente ·de multás 
·fiscaes (discussão u nica) . 

_ Vof.!lcão do . requ~U"imento n. 18, .de t93~-'· ~o Sr. Mozart 
Lago, ; pedindO 'informações sobre a não publicação do re-
1atorio ap.r-esep.tado ao Sr. Interventor no Es~do de São 

·.Paulo~ relativo á propagaml.a do café. brasile.iro nos Estados 
: Ontdos (disett.ttcto unica) • · · · . · · 

..;,: : · ·:;v!;J~ç~o ·do ·.requeri~entQ n . !9, · d~ .1934, do Sr. _AdplphÍ> 
: .t?~rsam.1ru, ~licitando t~orill.{lções . ·. sobre .. readm1ssao de 
:NP:ecíon~rios do. "Ministerio da' Viação. attingidos. pelo .de-
ereto de amnistia (discussão unica). . 

Votação dn requerimento .n. 20, de :1.93;, do l;lr •. Thiers 
"Petissá; p'edhido· •informacoos · ao Mii:dstr'o da Viação sobre o 

· -euthprimento · dado ao disposto no n . IX, do ·art'. n; da 
Constituição (di.tcussão unica)'. · ·· · · ·· · · · 
.. · ·' · Vota~o ·do.·requeri'mento n~ 21, de i934, oo Sr.- Acurcio 
·Torres e ouf:slo, ·.pedindo· illformações sobre providenêias ~ 
madas pelo Ministerio da Justica, attinentes a factos oc
' corridos no ~Rio 'Grande· d.o Norte e diVulgados pela. im-
prensa (discuss!.ío unica) • · · · · · · 
.. : ~ot.ação do .Pequerimento n . 22, de' i9S4, do Sr. Mozart 
Lago; -pedindo ·inlormaeões sobre o pagamento de gratifica

-ções mandadas abonar pelo decreto n , 23 . i 58, de i5 de Se-
Lernbró de ·t983:>(di.9cus8áo imiéa) ·; · · · · 

Votação do requerimento n . 23, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, solicitando informações ao Minist.erio da Justiça, 

-sobre providencias garantidoras da vida do jornalista Sergio 
.. de Gouvêa (discussão unica) • 

3• diBcuss5.o do projeeto n. 4, de i934, pondo em dis
ponibilidade o Dr. Alvaro Ozorio de Almeida para proseguir 
:·nas pesquizas sobre a e!H'a à o cancer. 

Levanta-se a j;ess§.o ás i7 horas. 

1"3 

TRAIIA'LBO DE COMl\liSS6ES 

1l.om.m1sllio de ·constituiçlo e Justiça 
PRIMEIRA REU'NIAO, EM 23 DE AGOSTO 

Presentes . os Srs . Drs . Alcantara Machado, S!>ares F i
J.bo, Cunba Mello, Homero Pires, Solano da Cunha, Ascanio 
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T~bipo, ~ere~ .Ramos •. -~ Pof:1t~s , V~~ir11, reunilJ:-:!!Jl ~$ti Ço~P....
Ull&sa& af~Jd:.de e~eto Jq! 'llr~~l<ién~e ·~ · Vie8;-'P~t.i.@Jl{é. · .. ·• · 

~ .. '. !":·.-~-~ , 1 . ·:.. ;.;. •, ;,!~ . . ' • . ! •. ,e, . . _. . · 1 ·. ·;." .·~ · ·· ., .... . I 

. .Oe1~r~uP .da. .eo.u;iparec~r O$. . $NJ.., . ~edra .t\lft~ J. J. 
~eab.ra e ~olliQ.:CW6l~ • . . , . · · ·. ·:· .. . · ·' ·, · 
. · . ~ ~·· &Jiane':~rneitte:: • · Outt&à aiSumtU' ' a ·presi'/lé.n~.tp· 
~.l'OVI!Orta• · ~· •!arou: · qu.e· · de eoam\um acoo.MCJ · ~~, · p ~~
nhor .Asean1o Tubino propunha que foesem ~amados ·Jtle.
·si®pte O- Sr;. J)l';, A#:arttara :Haobado· e ·Wi~-Pr-esideilte O' 
J;)r ~ 1, • l . . ,~tWf-. O, ,que fDi a~to. por UD&niuiidade •. · : .. . 

o Sr. AleaB~ra ··Maehado airadeceu a···distíncçã.Q qiie 
lhe 1oi confezida; • : dedarou que :em·· ob~ad~noli." âo .d.UI
..posto• . .co art. · 19, letra a, do 'Resim9'~ Ipte~o. as reuí!i6es 
ordinarias -seriam ·effeoluadas: ás :Quintas feiras, ás"i3 horas,. 
!~qdo ·~~ já · l)ODVOC8-da a Comml!ilsiq ;p'"'a UOl& réunião 
e~á-f!o.rdi::o-.ria a ' .4e realiQl' ·n& ·praxiula Segunda f.eira,~.:2'1" 
de .Asoato .. · . · · · ·· j 

.... c~~~~·. ispe~ial ; . .d~ ~~~~- u. ~igo ~~ei~~at ' 
, • 

0 
. " • ' ' , • • • • i .~~: I ' •' • • ' , • 

.. . Aos. vint~ e tr~ dias, (!o ' pl~ . ~- 41Aito. da mil ' JlOVf)e,ep;..
tos e trmta e quatro, reuntu-se ess• OOmrw.eião, ®In a , ~e.
se~ça, dos . Sr~. .~put,ad~$ R~Ilf.~q~~ ~~~, fi~NQ Jj4~os •. 
·Homero . J~lre~. Moz•~t L~A . P.-o,par .'~JAA~~ . Soar~ .f.U.~· 
é Vi~ -~~~'' e5t~ : ~tlmo · .~m;u:a4o ·pelJ M:esa -ll~' 
subst1tu~r. interinamente,- 9. ~r ... .P4i!4.r:.'().·. MeJ~, gue $e .~· 
ausente. · · . . 
· ... P.Qr.· ;ji~ ~: sr~ .. ~.:Rw._···,;~ :~ta~.-10!0 
Prelidente .e . Vic.,Pr.-~, . .NBp,eofjva~. ·OI · .ars. ,Jlen-
rlqtié Bayma, e ·Nereti Ramos. . ,. .. . .. .... . , 

,0: ~r~· Ner.u ltamo.s prep&s·,o.offo. · Jiomero· 'Pil'~ pa~e 
relatQJ" .-aJ. a que 4 umt1JimeriJente: approvado.· · · · ·· . .. 

·.. o~ •ers. Vl~m~ro~ t&ien(stJ.fs~;~~~ ~~ o - ~~,· dlP 
orienta~o dos trabalhos' d~ eómm~~~~q~ · . · , ,. . . 

. 4 Connni'd~~ • ~okrt .~Ulllf~ .!l*")fl.~ente átt. 3 t 12= 
~ r~t®n4P..•~· .~tret.ant~ •~ba,. u. •s e bMJU~. 

Nada mais hàv~ndo ~ ~ i'~pmJa a reu~ti.,. 
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Brasil-Argentina 

Tratado· Ant,i.;;B~mco· de Não Aggressão (1) 

ACTOS FIRMADOS POR. OCCASIÃO DA VISITA AO BRASIL DO EXCELo-
LE~TISSI:MO SEN:HOR · GENERAL AGUSTIN P. .TUSTo, PRE;_ 
SIDENTE ·DA NAt;ÃO .ARGENTINA; 

.IV~ta . á.E~b~"08..a.-da Rep~·bli~a· Arge~ina no Rio deO'Ja;{ei~ 
ro~ em resposta á .-1i1'0ppsta de ceLebr~ão do. Tra-ta4<> 
anti-oe~ico de ·não aggressão e de concilitlçáo. 

· ·Ministerio das ·Relações ·Exteriores, Rio de Janeiro, em 
'2{} de Dezembro ue 1932. 

. A Sua E~cellêricia o Sr _ Doutor AntQnio Moi-a y Araujo, 
.Embaixador .. da :N~ão · Ar-gen.~ina. 

Senhor Embai:r:culor. 
Tenho a honra' de acusar recebida, no devido tempo, a 

-nota confidencial·n.· oiS,' de 30 de Agosto ultimo, e o "memo
randum" de igual data, que me dirigiu Vossa. Excellen-eia, ·e 
por meio· dos -quaes essa; Embaixada, desobrigando-se. de in
-<llllllhencia que ·lhe commettera. o Minis li-o das Rela~:ões Ex
teriores da Republica .A~ntina, Senhor Doutor· Carl{)S: Saa
vedra Lamas,· teve . a bondade de offerecer á. · consideracão 
-deste· Minister.io um Projectó de. Tratado- anti-bellico sul
.a-mex-íeana de não aggressão e e.oncili:ação, formulado pelo 
Governo· de seu paiz com o fim de o propor aos paizes que, 
em face do litígio do Chaeo, subscreveram, em Buenos· Aires, 
o accordo de 6 de agosto proximo passado, e entre os quaes 
.o Brasil se desvanece de encontrar-se. 

2 '-- Éxplica Vossa Excelleneia, ero a referida nota, que 
-o Projeeto visa; prineipalmente, dar feição permanente e 
fórma organica. ao aMordo de vontades traduzid{l naquelle 
nobre acto· :de solidariedade americana, que · - accrescenta 
- inspirado . em elevados propositos pacifistas, veio; mais 
uma vez pôr de manifesto os vínculos .iá seculares que unem 
.as nossas patr1as. 

3 - Ainda no mesmo documento, declar-a Voss.a ExceJ.;. 
lem~ia que o Projecto ~ é expressão dá continuidade de· uma 
-corrente ininterrupta· de afi'eclos bistoriciJs e laços de vizi
nhança, destinada a robustecer-se no futuro, per basear-se 
nos solidos aliceroes de. uma harmonia. internacional indis
cutivel, que ha de·· levar os ·nossos dois povos a desenvolver 
sua!!. magníficas possibilidades de progresso, augmentando 
o cabedal de rfqueza commum e o intercambio de suas. rela
~ões coilll!lerciaes. 

4. - R.ecord,ando a tradicional politica do Brasil, em 
virtude da qual foram entregues todas · as nossas questóes 

(:1). V. fO ·volume, pag. 18~ 
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de limites, não resolvidas por negociações dírootas, a deci
sões arbitraes, em cujo acat&mento - ajunta a nota. - vê· 
o Governa argentino exemplares attitudtls, dlgnas de cons1- · 
gnar-se no Direito Internacional; lembrand() as clausulas da 
Constituição Federal, que orientam a nossa politica externa 
no sentid{) da paz, informa Vossa Excellencia qu-e seu (3{)
verno teve em consideração essas características, a seu juiz() 
especia~'!S, para a preferencii-, com que honra. o Brasil em 
propor-lhe o projectado pacto. 

5 - Traz Vossa .Frx-eeUencia, ,.a~da, ao mf:lu conher-i
mento, que o Governo argeiitirio .. reputa imprescindível a 
coop~racão_::@.,~4$il -~~; •·~·HPrns~~.C~dW;· ~rojecto aos 
demais povos, sob os auspicios de uma acção coordenada, 
-q.ue• -aooenfillwá .a. •signi.fizacão. e·1mportaBeia ..desse·. at~t.o; des .. 
.tinado. "a; ' p:ttonwver ia ,· ínt.er~ão ·~fica -dos nossos 
dois paizes, condição necessa.r-ia .ao-4eSénovolv!mentG de am
bo.~, ç.entro 110 -ie~er.OS() .~a,ra11~1is,mo a qu~ os ~IJJ,pelle d~ter:,... 
m1~i~o · írrep.nmi.vel .• 0~1ttn!1,o , .<~f -~na PCJ$.1~~' ~el!graph~ea 'e 
da dwersid.ad-e, .feÇ,Unda de suas zonas 9e' 'PtooJ.wao. · . 

6 - E~~larec~·· a·i~d~ Vossa ÊxceÚencia que, para me
.1'tJnr .oonool'tar sua .aeção :com ·:a -do B?asil; ~no pal"tieular, o 
Governo argentino, ao elaborar- o plan{)· que, ·por: intermedin 
d~ssa . E.mb.ain.da. ,submetteJ1 • á .f.(l]lsia~J:;a~íio 4este Minis
terio,· teve em tamanha eo~r~ão: ·~~ic~s w~ 
brasileiras na ma teria, que ·em" a1gUns ·dOs dísposítivos dl) 
Projecto, se inspirou deliberadamente• tr6 -pensamento de 
.estaqj.Gtas no~os, eomo RUY JW-l;Qfoa, sob, ·os !S.U:SI>ieios de 
ou:ia DJ:emoria.. ~PJ:lOC&· .ov.$1"Í as· . das ~tj.w]l~ões · odo,. ~j~~ 
Tra.l1id0.-. ._., .. 1; . • , • 

:7 · -;..;. -Acel!'e6Centa . V ()Ss&/ Exêel'le:n.:eia, ~m 'a ' nota a que 
me reof'.il'o: ·que·~ (l(w~mo ·(le'··seu ·patz ···forniulon o P.roj~ 
~ maneiz-a tal ·.que- suas disp~·DãG::poes~ .. -a!terar, 
dert"opu- 'tl.@ffi -diffioog:Uat.>, f~,e mod;o -algum;: •8 ap.Jl11~~ .. ãs 
t'lelaç(')eS· !a:msl'ieanas ':ou' .iás · ·de · ol!dam · un:ivemat;- 'de' :qua.!quer 
~tra -eOnvenofie .ou tratMo anterior, · que . ·se illspl~' nM 
.me; mos altos 'Ql'}jeetitvos por '~uellé' 'VÍS~, :m.a~~ ao · \"~, 
.os· · .. v-enham. robusteeer, · · ·1amp:1iand().:.bs e •aJ)erfooçoando ... os,. 
·em. sua finalida:de paeifisb.-; · .,. · ·~ .: · ·. , . 

8 - O Governo braiilei-ro int.eirou:..se, eom o devida 
cuidado, ·do conbmdo -da mencionada nota, ."e do· -Pr-ojeeto e· da 
notav~l ExposiçãO d~ Motivos; ·qué·lhe .. vieram anuexris, bem 
como orlo <já ol.'ef.el'ido "memoranduttz"'; e vem crimmuniear ·a 
V<iSSa ExeeUmci.a, por •meu·irrtermedio, 'Pedindo-lhe a. fineu 
.de tralismit.b.• a seu Gov.erno;• ·~:~ue. rrrnito & sensibílili2a. 'il" 
.alfa; deferen~ia ·da pToposta, marmente ' llOS termos, sobre
maneira honrosos para o Brasil, em que a i'Oi"Ulu1ou a ·Chan-
.cflllafia. A.IlgentJJll!.. · 

.. 9 - ~ 'insigne bonm. -é mais uma pl'<lVá. da. prov,er&ml: 
.fida'lgtiia -.da: Repub!iea. Ar.tentina;,. da· .qual o· meu. Po.iz ·guarda, 
agraliecido, ·-com esse, ootoos·.· testA!mtrnhos iooquivooos. · · ' · 

· · lP .~ Fiei ~ .sua invar~y~l. politica . .Palillis~ t.raçada erq. 
suas, l~lS .~ pratlCada tant~s ve,zes quantas as apporlunida4e.s· 
ctu~ .. ~"~e ,tem. deParado atrayés .. ~ .suá bistllria, .o Brasil' 
terâ grande honra e satisfação. em stibscreV€r 'o T.rataào ~to'é 
;posto pel(l .. Governo ,..Uge;nrt.ino. . ·· · · · · 
:· ' -U ·"""""':,.Co!)l esse. ·~~trn~~o' .. de i>~: .~··R~P\]biieà ~gep.-

tina dá á America e ao mundo mais um expressivo .testemu
nho de seu sadio idealism() pacjfist~ -(l()nDQ1'l'llPd9, dp mesmo 
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1}!;1.5~,<?, .~o'"). Il?.!\:~~ •. J.'l)lla ,yalJos~ ~Ql).~l'l~1J.WãO IiF'tl'fJ . ()lir~ito ~
~~~~I\..~.J1~r .t<~-JJ.~~ ~~gtps_.~~~tre~. e ~~t~di_$ ~s arg~Jlti
oos têro.JUus.tradp çprn o 'iJherail!S~o. de suM~ sab~~j; doutril;l~ 
.~: _sf!~~·'. çg'ilê~~s : ~- · ~t~i~uq~~-· el~:va,dJ\S~ . .WeFe~ · das . Clllt\~S .... ~ 
grande· nacão conqmstou, nesse· ramo ' jurJdlCO e no Qonçert.J) 
~?:~ .~~~?s, ~?f~~. d~ tão assi~aladr1 prestigi?· . .. . · 
:·· ·;· :'.J2, ·:..,... , ·~ct:iJlh~eJldP a: ~XWleJWi& ~is dPntrinas ~.g~p
ij®$ ~~ . Plr.~ .lnte;rn;úlio~l, .o· Brasil, nij,o l'ar(), as tem .se:.. 
8tddo an . .sua.s ·r~l!W,ões :emrl"o:v~ ~ •. .para,. nã.o .ID(l 1-'l;lfer~· 

_St;lijAQ 4. ;.rn~wr~a. 9u~. ·ntls: ()C'""fla, leznbrar~i :t. Y~: E?!oolte~~ 
.c•a , .~\W, ~~ v~los .c;te ~us tratadqs de arQitril8"em, o meu
J>aiz 10~ . te1P :ín.sp~rMq .. Di!.: Jórm,u.J,a.. eoPheeida em Diri:!Ho .das 
-~lllll!}S ll~lCI. non.:te.. M- f4rm.~l~. wge~t~ Jla qual li~ moldou I>" 
:rrql.a.dQ l;lr.asj~~iro .. argel;ltino d~ arbitr~~nto ~er$1, firm.a~· 
~~!4 ..çiq~ ·á 7 ~e ~~m.mo Q,~ i 9()'5 ~ . . . · . : · · 

~8 ..-.r. :M~ a C~:mven9ão da 3l"i:Jitrasem .com a Dinama.,.... 
ea, de 27 ~a NQv~mbrod~·iQH;. a . Coztven.eã.o..de Arbitramento
Geral com ,a Italia, dEl 22 de Setembro de i9H, e o Trfltad~ · 
para a: sril~~o judieiJl{ di}S eontroversias ~oj:Íi 'a Suissa; ele 23; 
de!.un,ho de i~2; -l}ue;·todos;·exchtem'da juri!!!dfcção inter
~etonal as 1fUestões q1.1e a~~tem. · os x>:reeel~~s co;nst{tueion?oe~-
"àe qualquer ·das partes. · .·. . . · · . · . · · 
: .. :t4. ~··Seninlf9 .a ,Desma !6rmula. o'.'l'r~~ .11ara evnar 

}lU Jlr~venir ~.oilflic~o~ , ~tre .os· ll:$tMIQ!ll :Jmeri<:~J.ni:ls q.1;1 'l',~ 
twto. G'~r-~ •. «m~ bY~. a llwlrn d!!l su~~r~ver,. "rll P-Qm~ ~ qe 

me\1. :.·~aj~ .. •. ~ .. w·~nt.e· .. ~ V .. C. o.,Qf~r.en,c~a. ~nw. ~Cii;)J;lliJ, ~m.~r.icii1t .. U .. ~. 
de S:!II;tt~, .~. ~. ; d~ Ma~() .4e .f9~~ • . tev~ ~eu :pr1m,~~ro. r..atx~~!"'"" 
~nte no Bras1l; que levo_u a sua cql;lflii.P~ .. P,~S~e ado .:rq:qt
tllateral ao ponto de se mteress.ar ·Junto· a· outros gov~rnos,.. 
qua: tàni.bem . :0 . <a$Signap;l:in, :: 1J8Ml . que -. o .... oonfirmassém () 
mai!r depressa· possiveL · ' · · · 

. :·'.H ~· :pat~ voz .·aotçirtzad.•(~~- ~R.qf ~~rb~~. o Bl-!lSH cte
r~Jideu na _II Conferep;eia da P!l?: (f~· Hay~ . pri'jicipio]! crn,e· 
servem ~.fundamento a · es'sa fórmula. · • · 

f t) :...:_ . mó obstante afastarem~~e 'd'o "Iriod.el9 all'eri.lirio,. 
obedeeero aos mesmos tnottvos que 1J inspi,ram, a eon:wnQão 
-~·e~ Ar}jit~númtn· Ge:r8:1 · qt!e firm~mos eom .. o Utçguay, · ~ ~1" 
de Dezembro de 1.9t6, e·a<CI)nvençap de Arblt.r~e:tll·Geral·qn~· 
eelebrá,ffil!~ ~m ó · P~rd; aji Ae J.tilbp de ,19f77lJ1le a~o!Ilpa
ltbando, ·ma1s de perto, as coneepeões daquelle ~$f~O b~a,
si!eiro, no assumpto, mandam submetter ã arbitragem todas. 
as queJtõei!Lquól su~i.Fe~ entre as part.Ps, ,quaesquel" que
sejam ma na.tu~ ê eausas''.e que não· sa tenham Msolvid~ 
pol' via :dtplomatica. ~ceptuadas unicallíente as da eompe
tencia dos tril;mnaes internos, nas · quaes se não· haja· verifi-
ca-do denegação de justiça. · · 
· , ~.::H' ·..... Eminentes intenmeiona21~ · •nossos tambam têm

preferido. a f.Ónnula ~ntina ao tratarem da al'1>1t:ragen1:: 
Epita.eio Pessôa., em seu notavel "~-Projecto de· :Codigo ae · Di~· 
reilo ·Internacional Publico", apresentaoo ·em 19f"O e €1ovi~
Bevilacqua, em sua reputada obra "Direito Internacional Pu ... 
bUco". ,appa~ida em . i9~(hiflt1, mo~tr~J.n) .. !'!e tVfeptos .dessa· 
con~POãQ . ari~~till~. . . ·• · . · .. 

. {8 ..... Bllsa Uliiformidade . de: •Vistas,. tantas. vezes-· verifi •. 
ead& .eptve ·os no~;sos·.· dois paizts em differentes oecasiôos, 
ffoon- .!a!ilnnemente· patente11,da.•. na ·I Confepencia : Interna
cional Americana, reunida em Washington, em 1889, quandQ 
os ~4~~gados. de. nosws .. 96~S . paiJ:~!l. ~alv.~or :de ~endonca e
Ama. r~~ .. Valen~ . ~:. Saet:~il: .~ ·.~. :MaDÇI~ .QuJ.nt.l'-na . ,elabo~ 
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raro. 'de. 'o~omÍum' ac~~-ra~i;' j;i-(}Jei.to~' ;d~ :tráia~ôs; : par.a : <Ú)nde
mnacão" .dà gu~rra de conquista e de arbjlratilento' ,obt:;gato
:z:io, que, figeiraní~mte · a;I.~e.i-a:do.s; tiveraqi.,a,·, appro,v~ãO . da 
·grande ass.embléá continental, p_osto :q-ue não logras&em ·a !lll-
cessaría ratificação. :. · · · · .... · . · .. ·. '. . .... · .. . . ·· 

19 - .l'fest.e m:omento,, erri que . a R~pubiiia. Argentina; 
própõe aos. dernais··p_ovos urii''Trãtado.' anti~b"ell'ico; é '~ato 
-r'e'eorrlar· que 6 primeiro· dós 'proj~tos ' .lip~ntados pelas 
delegà~õês' dos dóis. pai'z.es á· refefid;( Conferenei~, na. mais 
abso1tita' haimónia de ·:vistas, "doolarando: a·. ébtiquÍStà: elimf~ 
nada do']:>ire1t'o Publico Anieriéa.rid, durarit'é a 'vigenbi"a}·do 
lr~.t.àdo de .ar.}jm·a~eni .aii appr~ya~(Í; reÇl!S~Y~. ~ yiC,~Otia. 'das 
-arm11:~ 'quàesquer dire_ttos·. sob:':e 'os·. terr.It_~t:~'!5:.e.opq~~~~d.~"S 
e, ·havendo por nu lias as . cessoes de tertltorJos · co_nsegUldas 
sob a ameaca da guerra ou· sôb jiressãõ da :forca' armada, 
eoneedfa7 ~ ttaçã~ •espoliai:fa: o· recurso <i o arbi4'a'I!lenoo;. cuja 
Tenuucüi; nó caso,: seri-a óonsidera.da · iM'ita ;~ · nu1Ia. · · . . . 
. :~-:.;,:~o·.~ ·.o. ·.~1~~nc~ . d~rieÚ~s. project~s, v.~· ; ~ia~e's . enti-e 
os .. povos dq · Côntinerite,: .. resalta dos .termos. da Me-nsagem 
,de ... 3 de- -se.tam.br.Q ·de. ~890, · na. qual o . Pr.esiderite d«?s· Esta.dos 
'U·ni<Ios da 'Ainerica, Benjamin Harrison,- remettendo -ao Se
~.ad.o, e á Ca:ma,ra. . .do~ lJ,epresent.11-,ntes, .os .doÂs. aeY>s approva
dos · P.~la Coní~renc.~a; . 'deela;rava que . a sua- . rat;I-ficacão . qoos
ti_t'u~~a "um:, do~jpç~derites mai:l, f~lj~s' e -~Rrom~ss.<lre~· ... na 
'lllst.oria do 1l.eJPI$pherio occidep.tal". (The :rafl,ticattcm. oi. the 
treaties · conte·mpla(eil by ,thc. ~porl~ . . w~l. con$titut~ .. O'nft .~f 
t~ ,happie~t. a114. most, hO'Pf:.fUZ, fu.cid.en~s:. ·in~:~he.,Ji-istdfil. fJ( 
-~l:te _W,estein hemjs'phéie .). .:: · ~ , · · ·· ·:,, .. , , ... 

, i21 -~. A<PelegaÇãÔ ·.do ~I}i!asil. ,á _Con-fer-encia . de.:Wa~hin
-gton, ao concertar com a da Republlça .Argentuuhos termos 
dJlsses. dois importa-ntes. ,actos,_,prooodeu ,de aooordo JJOm o 
-~ iritli: .liberal dás.: . -ín~'triid,coos- que· r.OOeh.er~ i p-elo.:' tel~
gi'áJlh-o, ·do G(}vemo ·Prov~sóbo,.,e:m-JSi89, no sentido .de- dar 
aC! P,fincí_pío .do ~tb~tta'ii}e~to., ~ · m~i.s e:ptlfJI.s_a applicaç4o que 
tosse ·possiveL · · . -. · ·' ... . · · · · · · · · .. . . 
".';. <i2 : ·~~ ó · -:P~c~-, 'i)ronos~ pei~- Gov-erno ':.argentino vati 
;pj;'p.por.Cionar, .~novo e feii:z· · ensejo. para ·.QUe Se e·videneie a 
JlieS:ma .horinônia· 'de. vistas verif·iilada,. entr'e ·-Os- povos a:In~ 
·r) canos~ q1land-ó · .da ·ehinoração dos tratados, de· -1890 ·e . em 
tantas. outr~s _çpcasiões .. : , . . . . · · 

·. · · 23 ...,.... Qs ~princípios · li-beraes desses tratados, ·antes de 
.terem.-,-sido -inscriiPtOs ~em . nossa .. Gonslitui"Qão politica d-e ·.24 
-de Fevereiro de i89i, :já se haviam gravado na conséiencia 
.dcf Paiz, ·tae.s a sinceridade- e··constancia com qüe os praticou 
o Governo imperial. · · 
·· · 24- ·..:_ ·A -Republiea. deu-Ihes··a mais larga applicaoão. 

:Norteando 'Por ~Uas ·a nossa· politica · externá; temos·· solu• 
cielnado, por meios pacíficos; seja--por accordo dü'ecto,. seJa 
.por . .via ai."bitral ou judiciaria, tOdas: nóssas questões · inter
.n~iónae8~' · -. · ' -· .. ' · .. ., 

;25', .;,;,_ Em dirfferentes ()ppôrtunidades d~ sua"vid_a cte· re.:. 
1acão com ...as outros povos, o Brasil tem proelamadó os· priil
.eipi-65- liber.aes ·por· qne · nella se·' o ri e.nta;: já:' mediante os tra
.tados .. que tem celebrado, já por m-eio- de' declaracões· de 
...seus. delegados · ás. conferencias ,politica5 em que tem tomado 
-narte. -·,.-··· ·-.-·,. .··. · · ....... _, --

.,, r:·2tri~ Na:lii:;confêrericia::da Pàz,"d·e' Haya, .em 't907,·p 
~h'éfe'·d-e sua "d'elegacão, 'Ruy Bai"bósa, ·defendeu·· o /principio 
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da. igua,ldade dos .Estados soberanos, á. cuja aceeitação con
dicionou o. voto do Brasil a · fav.oi:'. da.. ereação da. COJte de
arbitrage,m .. 

27 - Na grande ca.pital argentina, concluiu o ·Brasil,. 
com o Governo· de Vossa Excellencia e com ·o· do ·Chile, () 
Tratado de: 25 de Maio de i9i5; conhecido pelo nome de· 
Tratooo do ABC, que não chegou a ser ratificado, 'e cujo· 
objedo era crear uma commissão permanente, ·á. qual se
riam submeWdas, para exame, as questões pertencentes a()o 
domínio resel'Va:do ·c;onsoante· os· tratados ·de arbitragem, vi
gentes entre as ·partes contractantes, e a respeito das quaes. 
estas não houvessem chegado'a aceordo por outros. meios pa-· 
cifícos. Nos termos desse tratado, podiam ·ser levadas á. 
commi;ssão as questões que não IJUdessem ser .formuladas. 
juridicamente e ate mesmo as· que a.flfectassen os preceitos. 
constitucionaes - questões essas que constituem as reser
vas ao·s tratados de aDbitragem em vigor entre os tres Es-
tados C()ntractantes. · 

· 28 . ~ Por ocasião da :v Con!erenel&. Internacional Ame.. 
ricana, reuruda em Santiago, ·em !923, e na· qual o Brasil 
fimnou. o já citado Tratado Gondra com as demais nações, 
ameriea·nas, com excepcão ·de tres· , que, o infelizmente, · nâv 
comparooeram ao mesmo certame,. coube-me a. . honra . de
traçar, .na Declaracão de Princípios qu3 :a-presentei,. em nome· 
do Paiz, a 21 de Abril de :1923, a linha de nossa politica em. 
relação ass graves -problemas debatidos no sei~ do grande 
congresso continental. 

29 - Dessa Declaracão , de Princípios,. cuja exactidãO:. 
e lealdade o transcurso de .quasi um decennio não logrou. 
pr-ejudicar, destacarei os seguintes trechos: 

:"Viver. 'em 'l)az com todos os povos do mundo é;
o supremo objectivo dos Estados Unidos do .BrasiL 

·Quando a Constituição Federal attribuiu ao Con
gresso Nacional a Mmpetencia ·privatiya para auto-· 
rizar o GovernO a declarar a guerra, re~tringiu. 
desde logo essa .autorizacão aos cas~s em qutl não.. 
houves~ lagar ou se mallograsse o re.curso do arbi-
tramento (art. 34, n. ii) . . . . .. 

Os Estados Unidos do Brasil, em caso alium, se, 
empenharão em guerra de conquista, directa. Ou i'n-
directamente, por si· ou com alliança com outra.'na
çãó: 'tal é, • textualmente, a letra do art. 88 da nossa 
magna ·-Lei. · . 

Em um seculo de vida ind&penderite, o ·.Brasil' 
sempre praticou a paz e, se della se . afastóT.i por 
quatro vezes, foi sempre guiado por . altos e nobres 
objootivos, que não desmentE7m, e ·antes . confirmasm,. 
aque!la sua constante aspiração. · 

Abrindo o seu: vasto territorio a todos os ho-
. mens, quaesquer que sejam os seus paiz~s de ori"'·' 
·. gem, equiparandO.:os aos naeionaes, no· gozo· de toct·os: 
os direitos civis, , o .. · Brasil. se supmette . tambem es
pontaneamente á jurifK!ic.cão . dos. seus juizes our 
trjbunae~ federaes, . pf!.ra o julgamento. de·: todas as. 
questões movidas. por .quaesquer· alienigenas e ·fun. 
d:;1da~ quer eu~ .. contractol) eQm u (ióve:rilo da União;. 
quer. em COJ.:l.V~nçõ_es 6u tr_atad()s. da _União, com outras.. 

nações, bem como, sweit.a ' <\. d~i.sãQ .. dos: .ditos. juiz.es:. 
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···. · · · . ,~· ·~f<mtriaet:' iiuii~ ·. i#ât. 61$. · < ~ttie <gstados "'est.ran:•r 
. : ._::ge.frot e' cidlidâo~d>rtmf.!iros; • ~ • • : ! ' "' I . ·-: <o:"'.;'.)" 

· Com esses dispositivos do art. 60, letrai :-e ·e i~ >ifit ~ 
. , ... ::: :Constit).liçio·· F.fl:detal •. · o.. :B,'rcl&i1: ·~ssentGa um dos -:tt~ar
.. . . '; e os ,;ma.is .$VII.Jl43.Õ09 :-n~ '!0.81Dinho'! da:: submissão ,pr.~· .. 

· ., . .. ·~~!tiYa·: Q;is: _m&i!!,· a_Jta~:. :s@erani!IS .BQ .imPErio : den~ · 
·: •· .. nJtlVO: :.e. pnt100 da jlMt.IUil ~rgamzad~·.,~ : . . , .-.. .. :. ·:. 

~-·. _, · ,:.);(}~~.r: . : ::·. ;;:·~>: ·::· :.;}t· ~Y/~: ::: ·:::~ : ... :~-~ :? :: : ·.~, :·t.::·:· ~ :, ~: .:.~ _ :;\i ::: . 

- ·c: ao ...-... Ao ~it~96, nà: V' Mis~tnbl%·. :~ ~ .. da~ 'tta~ 
•cóes;· é .priJtmolilo ·de· Génfl~a, ~ô· él'l!'é.ft, . :~ : 'lilfe~eú ' 
a~··»ra:si~ . ~'tá mamfestar óa éeo&· 'j:Jteposttos dé cônébl"dfá · 
em . relaÇb a : tOdos ~s: outros puvóS~ · · Etti mé1nora-vêr : se~sáó· · 
pttna.tla:· ~ Assemblé.w· ·das- :Na.çõéS; reâU~da· a o · ·o~:F~tetti"' · 
'bra:•de .t924; -U-te· a. ·ÇUI1d&··'honn· de· eX))Í>i'!Iiit. es8es :~o.. 
;Sitos ·de ' rtleu :pak~ .: '"w : '·. · .:. 1: :. , 1. ·· · : < r ·:· ' 

. : gF-'"~ Deptfis'·' aisro/ o ·~a~l âssôC'iOu:::.$~ · fis resolut;Ó:j!i! . 
da VI .Comerencia Internacional Ameriéâ~, re1miõi ·em ' 
Ba~: em,, .19'28, ~ mna' ·das qtiais. :remfíirmoa () . prineipoio da 

· :coedenacão: ·das '~erras de ~essão, -ali: ·declaradaa: il~~tás; • 
-por constituirt>.m eF.imes· intarnaQ&naes oont.ra. ·r; genero •hu--' : 
mano, e a outra adoptou o da arbitragem obrigatoria, por 
··tódas . ~as· naçôeSs .-a~ricanas; . para· solução · da& .. e(1ntroversias, 
-de cüaelér. jul'idioo,: que~ e.Bfre:- ella~ · s~- · insc;tarem ~· 

- 1. . â2• . ..:......·Maliifestàt1ào---~ 'soo'k 6 'Pacfo at:íand-Kellog, a 
·-cu~~ll!àriá Bra&ileira, •mafi! : um~ ·vai, deu ·a ·eorthecel" a li
'llJ!~: lnvárila.vel Ele nossa po1ltiéa · externa. · · ' 

.. ::.r_á3 :.:.2 O ~r~$i1 ':~uó'Sdrévett érn 1929, na . Conferencia 
><te''Concillaçãd é 'Arbit'ragent' ·reunida ·e.m Washiilgton, a Con-. 
venção ~.eral d.e ·Conciliação ê Ci .. T~a.tado ·Geral de Arbitra
-:gel'n mter-:ameiicàno e · d · t>ratocono . de Ar h i tragem Progres
s ~-. ·.:rir'inôir . ess~~ : a:cto~ se rir tesel'Va !llgui'ila. . 

.. . 34· - N'a· r ecente ú'oní.ereneia !iundial do Desarmamen
tó, celeliia.áa este anno . em Genebra, traçou o Brasil, .. ainda 
'1lma. .. vez •. a orienta~9 . da sua pol.itica em busca do supremo 
ob.)éétrvC) . di!. 'i>u ~ · ·.:, · . . . . . . . ; . . 

;: .· .. .35:.--- V-ê; .. pois; v. Ex . . que, quando· não tivessemos, 
:elmlO', ~eaD091 para aceeitar o .Pacto prop~to, os motivos pon
derosissimos que resultam- des .. solidos. vineulos que nos 
pr 8Pdem á. Argentina é: aos demais ·povos do ,Continente, e'!l
'<Écmtrariamos· .n os . . actos.' e . factos·. inte-macionaes, summa
riam.ente; .~os{os- nesta nm.a, razões bastantes paraAazel-o. 

- - 3&-~ ; Ctei-& v ;··ll:tL, ~nhor· Embaixador, que será para 
o ::Bra!U'·;lWm moment<1 "\"etli'Meil'amente feliz de sua hístoria 
po~troa alq\Ullle et:tr tque :firmar , eom a ·Repoblica- :Argentina, 
:um. Trlltados,. ®e· dê' sor.annoe· 'e · expr=essa · eonsagr:ição aos Ieaes 
-pl'1Jjjo$Jto8··dé· ·~ollcerdla · que 'á'IlimatnQuns• em 'i'eJ.ação a ou
tl'O&,· ~ BnlSi l~it"os e ·Ar5ent~-a:ós, ·e ~-~ha · a meréeer, de-
_p&i~ S aõ'lr6aàO" .<io!Hi~i.S' ~; . . . 
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37·- A oefebr&ção ~ aeto, ·pessoatrrumte,. pe~os,,Chefett· 
lffu Executivo- dtrS dois pa~, emprestar--lhe-á. signifiell(lão 
.quasl sem precedentes na historiá dds tratados. 

38 - o Bí'a.sif aeeeif.a 'o Tratado i.al como o fornml:ou a 
.ChaneeUaria A-rg'entina; mas-. desejando qu8' suá. applieàeãa, · 
tanto 1"a.tio1\é · perS'Qt'l.(1e, ·quando ratione mat'eriae, · s~ja a 
mais largo. possível, pede licent;.a para 'fazer; a· esse resptü~'o;" 
algumas pondeta.çõ'es. · · · · · · 

39 - o acto~ que -s.~ diz sttl-amerj.cano, par~e~, no ti~' 
tulo, restringir ,a suá applícabilidade no espaço, embora rio 
texto se deel\ire à.berto ·á adhesã& universal. Mt~lbor · fôra 
-eupprlmtr~se dessa _parte' do titnlo. denominativo do ~tado~ 
parn. deixar desde logo patente que elle não visa a estreitar
se nos limites desta: z<Jna austral do Continente, mas sim a 
-grangeo.r a. adbeisão. de todos· os Estados do mundo. · 

40 - Esti~a.ria o Governo brasil~iro que o tratado não 
vie,;so n ter;· pelo · jõgo das reservas por elle facultadas ás 
partes, campo 1le applicilcão mais reduzido que o dâ Conven
cllo Geral inter-americana. de Conciliacão, assignada a S dG. 
.Janeiro de f929; pôr toda a Anierica, exceptnada a Republica 
.Argentina, ®e, int'eli2aÍJ.ente, não comparerieu á Conferencia 
de Washington, que elaboron ·esse acto. 

U - Dos vinte 'Estadc.$ qne subscreveram à' Convenção 
cujo texto não consigna_ liniztacão alguma, só um ó 'àssi~on 
. sob reserva, oexeluind~ de·· sua applicação as questões oriun
·das do sitaá'Ções ·é' f~tóS . ~nteriores á sua eelebração • · 

. 42 - ElimiiÍadas de' seu te-Xto lis reservas - tanto a re
lativa.' ás questões· ·quê o Direit.o Internacional deixa á com
pelencla exclusiva de cada Estado, quanto a referente aos 
·preoeitOB constitucidnaes da:s nações em litígios - o Tratado 
melhor realiial'ia: 'lln:i dos ohjoêctivos por elle visados, como 
se vê da Mta a qué tenp-o a honra -de responder e da Expo·
slçlio de Motivos eotn que d ·justifica a Chancellaria argen
tina, dando tlS'Sii!l maior vigor: aqu-ella convenção, já raf.ifi

, cadn por onze dós ~stado8-. signatarios. 
43 -Nada. obStante, de l;.ma ou de out.ra forma, o Bra:_ · 

-si I lerá. grande honra e satisfação em a.ssignar, nos termos 
propostos, o Pa,cto· em al,lr:eço, que, estou certo, será uma 
grande e solen:ne reaffi.J;'ma:Ção das nobres inten~ões pa.cifis~ 
tas e do esp'irito de solidal"iedade das Niu;:ões que o subscre-

. verem, ou a· eHe adherirem. . . 
AproveitQ .~o · ~n~ejo para renovar a V. Ex. os protestos 

de minha ma~ alta rionsi4eracão.-AfranZ:o de M~Uo Franco. 

·DISCURSO !>C) MiNisTRO ~Ji:L.Lo. Fl\A.,..CO, PROFERU>O No P.o\l...\CIO 
lTÁMARATY. ~OS 10 DE OUTUBRO DE 1933 

E:ttnos. Srs. Presidente da Nacao At"gentina e Chefe 
do Govemo Provisorio do Brasil; Mfnist'ro das Relacões Ex:.: 

· terior~s e Ernbai±ador. d;t Argentina; · Srs. Embaixadores, 
Mínislros Plenípotenciarios e Ministros de Estado; Senbores: 

Nesta bo-ra, em qu& :a Argentina e o Brasil· se·ligam pel<ls 
l!'atados e eonvenios, que acabam · de ser firmados e bão de 
tn~rpetua:r na bistor'ia dos dois· paizes este encontro pesgoal 

-dos seu~ 'pr<hr.e-'iros magi5t1"3dOS, ·será grato aos nossos cora
cões invocar a -mellWlria de•.Juan Bautista Alberti e de Ruy 

·Barbosa, grandes espirit.llS representativos de uma e outra 
· nacionaHdade, ide&\ogos e pacü'ista5; cujas douti"inas -tanto 
. infiuit"am no passad<l e· contribuil"ã!J no futuro para- a .for-
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macão desse · ambiente . m<>ral dos dous· povos, .que nos- per
m'itte· realizar neste momento uma ·. obra imperecível de vin-
culacão superior .e harmoniosa. , . . . . . _ 

. Alberdi, na. tristeza do· seu prol.ongado desterro, nunca. 
desilludido. de :ver o triumpb'o da. líberdade e· dá deiiiooracill•fez o apostolado da paz, .s<Jnhando com as .fórmulas de orga;. 
nização juridict.i · uni~ersal e pi'oclamandú que~ .. esta~ 11ão· são-
incompatíveis com a soberania · de · cada .Povo, mas, ao con-· 
t.rario, que na conservação, intangível da soberania se ali-
cerca a solução •'dO!f problemas ÍDÚ!fn8CÍOD9.ES: . . 

, Os dois .Çândes prinçipi.os .. da ·independenclâ .e da soli
dariedade ,se limitam mutuamente, . mas não silo ari~agooioos ... 
Tailtó"mais se. 'pratica. a solidar~edade, qÜilnto ·mais se"forta
lece a i~dep'endencia, se'IJi que, entretant(!, o Estado deixe . de
ser considerado como . uma etapa, :O:o destino 'biologico dO
mundtl, para a formaÇão de uma 'aOOiedade universal. 
·. ·Para· -alca:noar aos. po~cos este . ideaL sup.r~mo, : a humani

dade oari:iiiibará devagar, gálgando degiáú' :a d8grá~. a .. estrada . 
da . evolução, 'ligando-se primeiramente os' Estados em que . 
existirem. 'affinidades Iiaturaes . iminediatas , e .. alargando~e : 
com o tempo o circulo da vinculação entre os demais. 

A Argentina e o Bl'~il -e'siãe, po~ .. suas condições natu-· 
raes, fadados a uma . approximação cada . vez . maior~ a uma 
união mais estreitas, porque. entre. ·OS dQis .paize's nenhum. 
motivo de separação existe no ptese·nte;,. nem. Jlóde .. surgir · 
no futuro ; . mas; ao · contrario,_. todos. Q.s factore.s .-mi:iraes, geo-
graphioos, políticos, economieos, séntimentaes e éthnicos in
fluem poderosamente pará que ambos se' completem-na co-· 
operàção, no trabalho e na paz;· · · · · 

É certo ,que;. nos ' p~imei~ps .. deéennios . de: n9s'sa vida .· de .· 
naQões ind·ependentes, a heraJlca deis diSsídios., entre as me-. 
t~opoles .repercurtiu mai.s .de uma vez no estado 'das. na,scentes 
relacões ·entre .as nossas soberariiàs . As lutasda ·indeperiden- . 
cia, qúe, DO momento de SUa .exp<osão, irmanaram.'. as. nações 
americanas pelo instinc.tO· da. defesa c.orinnum e crearam as 
grandes figuras continemtaes · dôs ' libertadores - - facilitaram 
mais tarde o desenvolvimento d·a inclináoão bellicosa ·e ci ap- · 
pareCimento de ido! eis . mílitáres ·e ·dictadores, que, . apossan- . 
do~se dos instrumentos. da libertaÇão, tentáram perpetuar-se 
no poder, tran·srorrriarido-se em agentes Iihertiéídas. · 

Foi . na contemplacão :do par!ora)na. p.oliÜco. 'da ·· America. 
austral, nas primeiras decadas do ·século XIX, que Alberdi se 
inspirou para · dizer que 'o· nósso Continente se puzera em 
contradicção com o seu . destino: terra de liberdade na época 
da independencia, para, annos depois, substituir o absolu
tismo das inetropoles pelo ànsolutísmo . dos caudilhos· ·mili
tares. "Em · úina palavra", escrevia o -perisad·or ·argentino, "a . 
guerra civil, ou semi-civil que existe hoje na AI;Ileríca do 
do Sul, erigida ein instituição, permanente e ·maneir.a normal · 
d~ existir, é a antithese e o reverso :da 'guerra da sua. inde
pend~ncia' e. de sua revolução .contra a Hespanha~. . . . 

Era .fatal que êsse estado de coisas viesse,, à. . influir· nas . 
relàCQe~- existentes entrepOYOS1 que ~peUaS ' SI;! ' esboçavam no 
qu!ldro .da conm;mnhão uiliversàl e ainda lutavam com os ta-
ctores internos conttru:ios á .sua .·emãncipação polit.ica. _, . 

. : . 'Mas, Alberdi · .escrtivia ere .i869 ·e :o panorama. americano 
desse tempo é muito·diverso de,-actuaL Enfraqueceram-se·as . 
causas de . dissociação, dissi-para~-se -:desconfianças~: fortale
ceram-:se: tactores ,.susceptiveis. de crear . um, ;ideal commum. 
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·Para.:o :N.ovo: Mundo,.diro~nuiu ~ ·-ignoraneia; eedeif io~,'PQlÍ~,Ci,s 
o despoÍlsmo o passo á hberdade. · . · . · ' · 
••• : o , :A , nossa. .:actividadé · · internaciolial · ·rio ~Río da· ;p~f.á? póde 

.Jiie,~ ter coincidido .sempl'e com: as ·fiBálidades d'á!:pôiíticá j}á 
~~ão. Arg.ent.inar .o que·.é •nada ·menos : que -nátural~ -pdis:-ql,lé 
~da, utopia .queret~:que dois ptJVos~ -de' :orjgem !có1oniar ts ;di.:. 
'l'ér~a l formação- -bistorica; tivessem ·:m~rchâdo sempté num;l 
. çompleta -communbão . de propositos•· e de meios de· acção. '. •: 
::'· A política · do -Imperiô do ·Brasil pà.r~:como :l .~s~tittna, 
-que em-algumas de'•stias: etapas tinha q\le ser··'fatalíri'en.te oP.· 
'p-osta·-aos :inter·esses .desta; é tál.v~. a· .Prpva: do que ,icabo .. ãe 
~zer;; E~lt\- ·p~rten~e · a~ ·~s~.~~ ~r~ct.Q_ .~e uma,(~é~ta.lid~~ 
mter.n:aetonai:'d-a qual nao extsta· ·mats~,hOJe, .entre: nós,.~enao 
a.· tradicção ;eg(lriptao:•' tehb"ámos; portmto~:.Joda a li®rdade 
-em apreeia.J..;a .. · .. ;:··; ::·,.· . ,, : ··' ·' " :.· ··.···· · ·· · . · . .. _ _. . 
• • ·}f.in.guem• ~ ·fez meH:ior, aliás, cdm·:maioi-" iseric~o ·".J~ ;-~s~ 

·pirito :-e ma~ aeertad~ ·•intuição-, . do~ 'que ~sse' eriiinenfe 'h is
tori_ador·. queJemoS a;cfu_alm~nte ·c,~ __ P~~r -~~-:~os_I!~âr; como 
representanté da :Naeão Arg~tit;ta JlO: Bf~s1l; , o· :sr,., .. Ra:
.món , J. '··€ft'rcano .--"Reooribecamos, · .como é~Ie; de· .. inie'io~ que 
a diplomacia imperial no''Pfata . fói, .,sobretud(i,_'. útilitaría: 
·\":.~!revisora e'Utilitaria ·nó' própositó~· •.:..:: 'diz~ nos . ô Eili.bà-ú:a.dor 
~rcano :~·lintelli~nte ~·'·b~il~~te.:.~ó 4~b!lte, .. ~eriada,'. ·e: ·:lP.i
.glea .nos ·'resultadd$!. " ·· ·- . . r. .. · •·· L. · · . •· ·· ·.: .: · . . .. · . 

· Era,· ·de:·! fa:coo; ·u·tilit.aria :·" Mas· 'sighi1ica:va ··o._. ·:rructo de 
;Ulllll>· épooa;'.'.expri·ir1ia' á -'Itecessidade ··de uma . cóüscieiloia.. a 
-mentalidade·d~; 'tlma:· ·geraoão; : á' 'tiiilil ··o 'ti.àt~r~i~isriio ' hil?.torioo 
~oar~~; ~--~~ml';!l_~ ' iney:i'ta;l'\J;~l. ?~!- ~·c~~r: · . ,::,i.' ·-~ N_,.; ::1; 
~'1 ~ MaS; ··se fdi"'essetícta1menté ubhta'r1a~ não se ass1gnalou 
comtudo por unia mentalidade .aggr_essiva, nem exprimiu ·um 
'lral:ialhó·:~meri~é-. ego r$~ ~--' . :rô1:;: ém .sua · esseriéia_, -,uma 
-tliplonntcià:'_que vis~ii-· sobretil;dó .' a ôrqem. e . á· .segur~Ul{á de 
'liOSsáS. patri'li.S;> S:"~railtià e · ·o' .adê~gó.·-·de nossas·. ·fir.OD,tefra.e;, 
-um -ftrloro de'·~apl'o. ordeir.o, '.d6 -~4z e c;iê: cív.iliz~o, ,p~a 
-'aniMs 'os parzés. ''"Sel'Virido.;.;se a ·sJ propriô, o: I;i:nperfo .. seririu 
i~alm_e!lrte os .. ytz~~pos" . -:-JÇ~Óiu,ll;lee;, . CO In. SU1).6rl()~_:.'visão 
~h1storrea; ·a ·•emméilte ·· ernbaU:atlor_ '~Caieano; "pr.e~ndendo 
·e9n5Qlidar' süa ·· Iir0$Peiia_adê. i ' írr.~i:id'eza,./proc-:urot?-· ·s.~~f.ijnir 
·é.ati§'as .de con?lieto~ ~segutàr · .a~'.o'td,e~- e as' .f~:ail(luias-: C.qm:
nierciàé'S; ;"eàtínuilar 'i:;:: t3bdr . orgliii.icô; 'pac'ifiço' . e . civ*<;a!lw: 
d~-~,:P~.i,z~~)i~!;.ro~~~.~:-: ... 1 ,.. ; , '· :, i· :~ ;. , 1 , ,,. ,:··. . ; !:.C 
.-:.~ ~ .• , N~o ;( ~o:.?~?··qe · :~~~~r~s·e, . ~d~t.e,:d\\ : tir-eve: synthese ~e 

110.s : tra.ç!J. ,.~. -~1','. ;_ -~-ca~ ... ~e-~~~~ ~ · ~og ,íaz~n_d~.,. hOJI!. 
'a!r~;u!>~ .. · ~utrªi-.c~~s~ ; senaq v~_Q§SSP-11\ -·, p.essa.._.pbra!: CLV~!lra 
,e:.,~ons~, --~tç.~a_.rj!~ -\!nl~ ~~'·:~ . . <ijf~_erenca .que,;aepara .a 
ll1enta ãad e: ;~, liossll§ d1as,. da-.ment.;).hdade. o 4 e .. -nossos • avÓS', 
n,ir :~o~ j:if_ê_. ~-,~;~~'laóP# '.!fa_ .. ; Aii~#._t~~---com,, o .:Brasil;_ . estamos 
liié!Dos·:~hstànt:e;s. 'deUes .,rl!), .. qJJe .;sar;~o).m~t& ,:sef : suppõe:;oU:-. : s.e 
(liz'.· Nãb'-pátece.._ elato qüe .ils~ dissidios ·de OU~OJ;IIo for..am:m.e
n os pr,ofundos :dQ.~e se , ,ap~Qentam: rut;.hrn.ma .. da.itt!mpo? 
- .. - ~ · •.· ..... ~:: .. ;;L~ · ·P•. • · :J r:' • .,.> ~ .. .... ... •· · ·: . · •· "· . ~· 

; =..i i , fio:.fu~, . ,ll{lss_as: ·coisas;. tudo se liga e r:s-e . ~ntr~raw;a \ : ~ 
ll~stória. :çi.o&- JlQ~\lJ. .-não:1~Sc.ma-1S· ,que;, ·uma o su-eeessau · ·d~ factos, 
®e -:-se, av~inl!~ maiS; ,ou menes ·-estreitamente; . eomo:··uma. 
!oj:ij~i &. ~jnin.íer~pt~vc~ia i E': :·-im.possí'{el'.'Cumpreb'én!fer• ·o 
,e~~4o :~ , .9s ,.pr.o_pq~_to11 de:••um_a <é.poca :sem procurar: o!f"Jaços 
~ ~~ r·~~n4~JP .. · p,~~ssari.ameP.w ·,ad:• pas~adó!..' _ lsoPali'á~~· 
~~ 1_~Pl.J~d)'il.1nª<!,a1 :e:JtPrune~:-l_la -~-~nac dos- · po'Vos,~ ~-~~ 
.YE: lll~t>'J O::J!l-Jl~~OJ. ~a~g.e~. espoirf,ari.~·-ca~a rfactof';ca~~ 
prob1ema, cada aeonteetmento, que marca hoJe uma_~-etapa 
!_>J; r:~ l}êPitulQ.J .f~:ft"P.ll~ tel~õeS; -:est:á1 ,:ligado, 'prl)~ ou 
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nasce de um facto, de um acontecimento, ou de um problema 
anterior. 

Sejamos, portanto, condescendentes para com a politica 
de nossos antepassados, dentre os quaes quero destacar como 
uma das personalidades mais eminentes, mais nobres e mais 
cheias de fé nos destinos pacíficos de nossos povos, um dos 
avós do Sr. Ministro Saavedra Lamas, esse André Lamas, 
que dizia, referindo-se ao nosso ultimo Imperador: "Depois 
uma fé cega, uma confiança sem limites na inte!ligencia, 
'e lealdade desse Saberano." Os estadistas que nos precede
ram não estiveram sempre de accordo, e tiveram, nas suas 
impaciencias, uns momentos de máo humor. Mas, mesmo 
nesses momentos, quando parecia aos seus contemporaneos, 
por falta de perspectiva e de panorama historico, que elles, 
Argentina e o Brasil, estavam, ao contrario, construindo, so
lidificando, comprimindo esse terreno em que hoje pi
samos com tanta segurança. Sem uma tal obra de 
preparação historica, sem o lançamento preliminar des
ses alicerces, quem sabe se seria possível ao Brasil de hoje 
festejar os Argentinos eminentes que temos o gratissimo pra
zer e a subita honra de hospedar ? 
· Passaram as difficuldades naturaes aos tempos em que 
alvoreciam as nossas nacionalidades, mas surgiram os tre
mendos problemas da hora actual. Aquellas eram exclusiva
mente americanas, ao passo que estas são universaes. -

Em meios das controversias agonizadas que divideJ!l os 
povos e tornam incerta e dramatica a hora presente, a Ame
rica ainda é a terra predestinada para as realizações paci
ficas, porque entre os seus Estados só existem factores de 
cohesão. 

A Argentina e o Brasil podem e devem integrar-se na 
obra benemerita do aproveitamnto desses factores, para 
que a America se constitua cada dia mais no espírito de uni-" 
âade e seja a forca creadora da paz, cooperando para a so
lução da temerosa crise que avassalla o mundo e cujo fim 
estamos ainda longe de prever. -
· Entre os tratados que neste acto assignamos, destaca-se 
o anti-bellieo de não aggressão e conciliação, proposto pelo 
eminente ·Ministro Saavedra Lamas ao Governo do Brasil, 
êom a clausula de ficar aberto á adhesão dos Estados sul
americanos . 

Em noss~ resposta de 20 de Dezembro do anno passado, 
tivemos ensejo de observar desde logo o seguinte: "o acto, 
que ·se diz sul-americano, parece, no titulo, restringir a sua 
àpplicabilidade no espaço, embora no texto se declare aberto 
á adhesão universal. Melhor fôra supprimir-se essa parte 
do titulo denominativo do Tratado, para deixar desde logo 
patente que elle não visa estreitar-se nos limites desta Zona 
austral do Continente, mas sim a grangear a adhesão de todos 
os Estados do mundo". -

O objecto substancial e profundo desse importante do
cumento internacional está na declaração solenne das Altas 
Partes .Contractantes de que ellas condemnam as guerras de 
aggressão e se compromettem a resolver pelos meios pací
ficos, consagrados pelo Direito Internacional, os conflictos e 
divergencias, que entre ellas possam suscitar-se bem como 
se obrigam a não reconhecer estatuto territorial algum ~:~ue 
não seja obtido por meios pacíficos, nem a validade da oc
cúpação ou da acquisição de territoi.-ios obtida pela forca das 
armas. 
'· · São os mesmos princípios fündamentaes do Paêto 
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Briand-Kellog, assignado em Paris a 27 de Agosto de 1928, 
~pela Allemanha, Estados Unidos da America, Belgica, Franca, 
Canadá, Grã-Bretanha, Australia, Nova Zelandia, União Sul 
Africana, Estado Livre da Irlanda, Italia, Japão, Polonia .~ 
':rchecoslováquia, em cujo acto os signatarios condemnam 
o recurso â guerra · :Q.ara a solucão de controversia& interna
cionaes e a ella renunciam como instrumento de politica 
nacional em suas zríutuas relacões, reconhecendo, ao mes
mo passo, que a solucão de todas as controversias ou con
flictos, seja qual fôr a sua natureza ou origem, que possam 
surgir entre ellas, nunca deverá ser procurada senão por 
meios pacíficos. · 

Por esses princípios o Brasil tem orientado invay.!a
velmente a sua politica exterior, no passado e no presente, 
sendo o primeiro paiz a ratificar o Pacto de 3 de Maio de 
1923, assignado por mim em Santiago e a que propuz &e 
désse a designacão de Pacto Gondra, em homenagem ao 
estadista paraguayo, que o suggeriu á 5a Conferencia In
ternacional Americana. 

Invoquemos aqui de novo a memoria d•> nosso grande 
compatriota Ruy Barbosa, que na 2a Conferencia !la Paz, 
em Haya, defendeu o principio victorioso da igualdade ju
rídica dos Estados Soberanos, e, na Conferencia feita na 
Universidade de Buenos Aires, .lancou a nova definicão da 
neutralidade, proclamando que esta "não é a expressão gla
cial do egoísmo. E' a .reivindieàcão moral da leJ escripta. 
·Será, pois, a neutraliddae organizada. Organizada não com 
;a espada para usar da forca, mas com a ·lei par impor o 
direito". · 

A Argentina e o Brasil, em confortadora communbão 
:de sentimentos, mais de uma vez têm cooperado para a 
·crescente affirmacão desses elevados propositos pacifistas, 
como o prova a collaboração de Saenz Pena e Manoel Quin
tana com Salvador de Mendonca e Amaral Valent(), ao ~la
borarem,. de commum accordo, na primeira Conferencia 'In
'ternacional Americana, reunida em Washington em. 1890, 
os projectos de . tratados para condemnacão da guerra de 
conquista e de arbitramento obrigatorio. . 
' Firmando agora mais um instrumento em que se _con
substanêiam os princípios inspiradores de sua polilica· ex
lerna, o governo do Brasil considerou maduramente as suas 
-Clausulas, principalmente a terceira, em que -as AHa!l Pl}r
tes Contractantes, depois de repetirem o compromisso de 
envidarem todos os esforços para a manutenção da paz, 
·declaram que, em sua qualidade de neutros, adoptarãQ uma 
.attitude commum e solidaria; porão em pratica todos os 
'meios politicos, jurídicos ou economicos autorizados pelo 
Direito Internacional e farão pesar a influencia da opinião 
·publica, mas não recorrerão em caso algum a intervenção, 
:quer diplomatica, quer armada; resalvada a attitude que lhes 
'possa caber em virtude de tratados conectivos de que sejam 
. signatarias. 
· Fiel á continua . tradicão de sua política, o Brasil com
·preende o alCance dessa clausula, segundo a formula pela 
qual Ruy Barbosa definip. a neutrfllidade organizada. 
·. Obter a paz pela paz e não ·~ paz pela força; p;roscre
'ver tanto -a guerra individual, isto é, tanto ·a gúerrá' entre 
:os Estados que a pr!)vocam e a soffrem - aggressor~s .. e 
·aggredidos -, como a guerra cooperativa, jsto é, a guerra 
empreendida ptir terceiros 'Estados, sob o pretexto 'de ex-
pnguir a primeira, ou de punir o aggressor. · 
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Certamente, se um Estado se torna aggressor, contra
vindo a um Pacto collectivo, como por exemplo, os de Lo
carno ou o da Sociedade das Nações, os signatarios deste, 
ao prestarem auxilio ao Estado aggredido, praticam um 
acto de defesa cooperativa, que equivale á defesa propria. 
Mas, a defesa cooperativa envolve complexos e numerosos 
problemas, até agora não resolvidos, desde o principal e 
mais grave que é o da ·determinação do aggressor, até os 
relativos ao exercício d:as sancções e á natureza destas. 

!No estado actuai do Direito, temos de reconhecer o 
acerto da phrase de Kellog, quando dise: "Cada Estado é 
livre, em qualquer momento, e sem consideração pelas esti
pulações do Tratado, de defender seus territorios contra 
um ataque ou uma invasão e é o unico competente para 
decidir se as circumstancias exigem ou não que se re.corra 
á guerra em defesa propria". 

O Senador Borah, que é um dos mais autorizados pio
neiros da these "A (Juerra fóra da lei", publicou a 5 de Fe-· 
vereiro de 1928 no "New-York Times" um parecer em que 
disse: "Os Estados Unidos não se unem á Sociedade das 
Naç\)es porque não querem identificar-se a cooperar com 
um sistema que, eomquanto pacifico, acceita a possibili
dade de empreender guerras. Pode.IU cooperar com a So
ciedade das Nações na pratica de um systema opposto; o 
Pacto Kellog é a promessa de collaborar em tudo quanto 
represente planos de paz, mas não planos de guerra; é a 
solenne promessa contrahida pelas principaes Nações de não 
recorrer á guerra e de comprometter-se para sempre a re
solver pacificamente as controversias. Assim, poderá nas
cer um direito internacional baseado na paz e não na guerra; 
esta promessa fortalece cada uma das peças. que, em con
juncto, constituem á machina pacifica". 

Ausentes da Saciedade das Nações, por motivo de prin
cípios, que sustentamos, não . por interesse proprio, mas 
como reivindicacão de direitos. que nos parecia caberem ao 
Continente, não estamos obrigados aos textos, dq seu di
reito constitucional, isto é, aos dispositivos em· que rlla 
admitte a guerra cooperativa, ou a guerra decretada como 
medida coercitiva; A nossa política continuará a ser rigo
rosam'ente a da Paz pela Paz, podendo ser resumida nos 
seguintes canones: 1° - não prestar auxilio á nacão ag
gressora; 2° - condemnar a guerra como instrumento da 
política nacional; 3° - não reconhecer acquisicões terríto
riaes obtidas pela força ou violencia; 4° - não ficar 
indifferentes á guerra ·existente entre terceiros Estados, mas, 
ao contrario, cooperar para a sua cessação, tendo como unico 
objer,t.ivo a paz e não a punicão do Estado, que a justiça pre
caria de tribunaes políticos possa ter considerado. aggressor; 
5° - julgar soberanamente os casos em que se tenha resol
vido o emprego de sancções e determinado qual tenha sido o 
Estado aggressor; 6° - liberdade de accão quanto a trataaos 
de que não somos parte e respeitoabsoluto aos que houver
mos subscripto ou a que tenhamos dado a nossa adhesão; 
7° - reivindicar como direito permanente e imprescriptivel 
o principio da def'esa propria contra a violencia ou a aggres
são; 8° - pugnar pela universalidade da arbitragem com a 
faculdade da livre escolha dos juizes pelas Alta-s Partes Con
tractantes, até que as condições geraes do mundo permUtam 
a organização de uma perfeita justica internacional. . 

Assignando o Tratado anti.:bellico, .que .nos foi proposto 
pela Chancellaria Argentina, não fazemos ,senão proseguir na 
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politica de paz, que é a da invariavel tradição dos nossos 
governos e do nosso povo idealista. 

Quanto aos de reprMsão de contrabando e extradição, 
devo recordar que o Ministro Marmol, primeiro plenipoten
Ciario argentino acreditado no Rio de Janeiro durante a PN
sidencia do vosso e tambem nosso grande .Bartholomé Mitre, 
já propunha, em Maio de 1865, ao Conselheiro Saraiva, Mi
nistro dos Negocios Extrangeiros, a negociação de tratados 
dessa natureza, salientando a sua importancia nas seguintes 
palavras: 

"Se a corrente dos successos e a vontade de ambos 
os governos, na actualidade, os . impelle á união dos 
seus mais altos interesses politicos, essa alliança dos 
Estados careceria sempre de lllila base permanente e 
solida, emquanto não reconhecesse a · necessidade' de 
uma estreita união de interesses no genero dós que 
têm sido objecto da presente nota, e que correspondem 
á vida permanente e ás conveniencias duraveis e me
lhor compreendidas das Nações". 

O nosso primeiro tratado de, extradição, eoncluido a 16 
de Novembro de 1869, foi depois substituído pelo de 28 de 
Outubro de 1896, assignado pelo Ministró Epiphanio Portella 
e pelo General Dionysio Cerqu•eira. Este tratado, porém, foi 
considerado inexistente pelo governo brasileiro; em vi.sta das 
modificações que o Congresso Argentino introduziu no res
pectivo texto, algumas das quaes em desaccõrdo com o no~so 
direito extradicional. · · · 

Em falta de Tratado os nossos paizes, de então para cá, 
mesmo depois de promulgada a nossa lei de 1911, têm obtido, 
um dg outro, a entrega de criminosos, invocando sempre ·o 
principio da reciprocidade. Mas, nesse regime, nunca houve 
caso de entrega de nacionaes, p,orque a nossa lei .só a autoriza 
quando a reei procidade é garantida por lei 0u tratado e, não 
por simples promessa dos governos. . 

O Tratado de extradição, que. ora f.irmamos, representa, 
pois, uma necessidade imperiosa dos dois governos, uma fa
cilitação dos recursOs de ambos para coopevarem na obra 
social da repressão dos crimes e uma prova. da nossa cultura 
jurídica, porque, elle se inspirou nos mais recentes progressos 
do direito internacional privado. 

O Convenio sobre exposição de amostras e venda de 
productos nacionaes encontra origem na twta de 12 de Feve~ 
reiro de 1879, passada pelc:> Ministro argentino no Rio de 
Janeiro, - Brigadeiro General Wenceslau Paunero .-;.-. na 
presidencia de Sarmiento. em que .. e lê o seguinte: 

"Desej&.ndo o governo argentin~ .estreitar, cada vez 
mas, as relações commerciae~ e de amizade que o 
unem ao Imperio, e conside,rando como meio que con
tribuirá efficazmente para o desenvolvimento do com
mercio de amblls as Nações o fazer reconhecer aos 
habitantes da Republica os productos tanto agrícolas 
como manufactureiros do lmperio, e tendo -tambem 
em vista os desejos manlfelstados por muitos produ
elos brasileiros, - resolveu que os productos do Bra~ 
si! sejam admittidos, nas mesmas condições que os na
cionaes, na Exposição de Productos e Artefactos, .a se 
realizar na cidade de Cordoba, c cuja abertura está 
marcada para 13 de Outubro do presente ànno." 
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Era isto, talvez, a primeira tentativa de politica commer-
cial entre os nossos paizes. -

Os convenios de intercambio intellectual, de intercambio 
artístico e de incremento do turismo são outros tantos meios 
de interpretacão de idéas, sentimentos e culturas, que. per
mittiam aos nossos povos um conhecimento reciproco mais 
perfeito e mais completo. 

Esse conhecimento remove desconfiancas, estimula o in
tercambio commercial· e desenvolve o .sentido de cooperacão, 
concorrendo poderosamente para a unidade da America e 
estabelecimento definitivo da paz entre os seus Estados. 
Multiplicando os tratados de commercio e de navegacão, 
desenvolvendo os meios de communicacão entre os Estados 
americanos, alcancaremos evolutiVament.e os supremos resul
tados que os destinos do Continente tracam aos governantes 
de cada um dos nossos povos. 

No isolamento. mais ou menos accentuado em que temos 
vivido, sente-se ás vezes uma consciencia de communhão e de 
unidade, que existe latente no espírito dos paizes americanos 
e que se revelou mais claramente durante as lutas da lnde
pendencia, pela accão dos chefes libertadores. Em outros 
momentos de nossa Historia tem-se manifestado essa com
sciencia commum, como, por exemplo, na segunda COnfe
rencia de Haya, quando coube á America defender os prin
cípios essenciaes da Paz: á ITolomõra, submettendO a guerra 
ás leis da civilizacão; ao Peru', defendendo a efficacia das 
soluções arbitraes; ao Brasil, a igualdade juridlcã- das-nações 
soberanas; á Argentina, a independencia dos povos devedores 
deant.e da cobrança coercitiva dos fortes. 

Impregnado desses sentimentos, que eram o nosso orgu• 
lho, proclamei mais de uma vez, na Sociedade das Nacões, 
que os Estados americanos tinham condemnado para sempre 
a guerra e que a Ameríca era verdadeiramente· õ Continen
te da Paz, 

· Com que dôr profunda contemplamos agora o panorama 
da America e a illusão em que vivíamos! · 

Não é possível que os povos irmãos, que ora se batem é 
se obstinam na carniceria, que não trará a victoria, mas sim 
o lento suicídio de ambos, continuem surdos aos imperativos 
da fraternidade, aos sentimentos ehristãos, aos appellos da 
consciencia americana. · 

Em beneficio da paz, porém a nossa aecão nunea d·esfal
lecerá, máo grado o desalento em que nos deíxou o reconheci• 
mento da inefficacia do esforco recentemente feito para con
seguir-se a solução pacata da questão. 

Ex mo. Sr. Presidente da Nação Argentina, Sr. Ministro 
das Relacões Exteriores: Tenho fé em que os Tratados, que 
acabamos de assignar, serão um novo marco na obra eons
tructor'! dos nossos antepassados, neste seculo e tanto de paz, 
nunca interrompida nas relações de nossa vida de naÇões in
dependentes. 

Anima-nos neste instante um pensamento de gratidão 
para com os nossos predecessores de um e outro lado do 
Prata, os qnaes, á forca de perseverança, de contínuos esforços 
e de sábia confianca no futuro de nossas Patrias, souberam 
preparar o caminho á grande obra que agora realizamos. 

Não é necessario citar aqui os nomes desses pioneiras 
benemeritos . .Basta invocar-lhes a memoria com filial reco
nhecimento e. unecão religiosa, para que, á sombra augusta 
dos seus exemplos, floresçam as novas gerações, que hão de 
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defender esse predoso legado e conàuzir a Argentina e o 
Brasil ao seu commum e providencial destino. 

DISCURSO DO MINISTRO SAAVEDRA LAMAS, PROFERIDO NO PALACIO 
ITAMARATY, AOS 10 DE OUTUBRO DE 1933 

. "Exmos Senores Presidentes, Jefe dei Gobierno Provi
sional dei Brasil, y Presidente de la Nacion Argentina; Mi
nistro de Relaciones Exteriores; Senores Embajadores; Mi-
nistros y Encargados de Negocias; Senores: . 

Se deduce sin duda el espiritu estudioso, cuando se llega 
a un momento culminante, eu la vida de dos pueblos, la vi 
sion dei pasado y de las etapas dei camino recorl'ido. 
· · Habeis pagado tributo, Senor Ministro. a ese expontá
neo. sentimiento y en . una· bella sintesis, os babeis compla
cido. en analisar la trama de nuestra historia y el tejido 
sutil de los acontooimieí.ltos haciendo su filosofia y mencio
nando con espiritu justiciero y generoso, la memoria, ·de 
hombres ilustres. Es sin duda una diVision convencional, la 
que separa en · r:iclos diferentes el curso de Ia vida, permi..: 
tiendo .fijar en la cronologia de la historia, las etapas de su 
corriente secular. La ilusión de los hombres, aspira a medir 
el tiempo fugitivo,. como si se pudiera immovilizar en el es
pacio· su vuelo incessante, tturgiendo en éiertas hor111s, lá ten:0 
dencia ai recuerdo de .Ias épocas lejanas y la visión de los 
tiempos venideros. · 

El tema es interessante~ da incierta evolución ·de nues
tros regimenes políticos, Ias horas afanosas de nuestra .or.., 
ganización civil entre las grandes corrientes de~ta ~poca, eri 
la pdmeira mitad dei Sigio XIX y en sus repercusiones sobre 
nuestra América Austral; )J.echos que en dMitütiva gravitarori 
en las relaciones de los puebfos y en Ia penumbra Iejana en 
que se definian Ias nacionalidades. . 

Dentro de ese cuadro, babeis disenado . Benór ·Mhlistro, 
la política dei imperio del .Brasil· para con Ia Argentina; de 
ese imperio que fué .privilegio de· vuestra patria, cimien~o 
de sua grandeza futura, y õase sln {iuda de eso reposo y tle 
esa dignidad que han dado ai Brasír·su. perfil característicO; 
porque a diferencia de los paizes límitrofes, que "pagaron tri
buto a la anarquia, . no conocisteis las turbulep.eias de ·Ia in"' 
fancia, porque la pasateis toda baja .la púrpura lfe lln man., 
to imperial. · · 

Vinculado a esa diplomacia rioplatense. en los tiemp'Os 
dei imperio, por ascendientes que babeis. mencionado, .creo 
como um eminente historiador, que ella servió al protender 
consolidar su prosperidad y grandeza,-para 1m pulsar la obr4 
pacificadora y orgánica de los paizes · limítrofes, pensando 
que si su política fué utilitaria, no fué egoísta y con~ribuY,ó 
para toda esta parte dei continente a unaobr.~ d~co.nsoli
dación. Es. interesante comprobar que a vuestro JUCIO, en 
cuanto pudier.a ser opuesta a los intereses argentinos, perte~ 
nece al pasado, como el fruto de una mentalidad interna
cional que ya no existe, habiéndo nos dejado tan solo, el im
pulso que nos hace pro~eguir. e~Juna obra· cohstructiva. 

Comparto pues la rdea de J Eí a traés de sus desarrollos 
históricos el Brasil y la Argentina han llegado por sus con
diciones ~aturales al moviiniento espontãneo de · una apro., 
ximación cada vez más estrecfia, porque ningún motivo de 
j!eparación existe en el presente. ni puede surgir en el futuro. 
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En realidad arriba de la fisolofia de Ia his1oria7 hay que 
recordar que en las relaciones dei orden internacional Ia 
cien?ia dei derecho de gent~s, que es la ciencia de a 'ar
mama 9e los pueblos, se constituye, no solo con princípios 
Y doctrmas, con convenciones y tratados, sinó sobre todo y 
ante todo, con grandes actos de orden internacional. Ese de
recho, es mas, una ciencia ãe hechos, que es -una ciencia 
de ideas. Una ciencia de hechos, porque busca regias de 
conductas y de acción, solo pueden levantase, sobre Ia 
indución y la experiencia, con su profunda' fueii'Le en la psi
cologia. As i es como los anales de las relaciones Brasileno
Argentinas, se han enriquecido, mas que Cõn doctrinas y 
princípios, con actos transcendentales, que han estrechado 
Ia amistad de nuestros pueblos y aproximado sus espiritus. 
No podriamos olvidar en esta hora-;-ell la que para !às tuchas 
i:lel progreso, para el esfurezo comúm por Jevantar Ia vida 
de nuestros pueblos, se unem e! Brasil y da Argentina, invi
tando a adherir-se a todos los otros países de AmériCa, no 
hacemos sino reproducir por ter.cera vez, Ia alianza engen
drada bajo e! imperio, para combatir la tirania, e repetida 
después, para realizar nuevas Iuchas contra el despotismo. 
Surgieron de los contactos, producidos en las bregas heroi
cas, y ne e! roposo de los campamentos, Ia transfusión de 
ideales democráticos que uniformó Ias dos fiacwnes en e! 
í·égimen fecundo, de la federación de la República y âê la 
democracia. 

Y son sin duda, mas que principiõs y doctrinas, grandes 
actos internacionales los que en etapas diversas de nuestra 
nistoria, nos llevaron a aproximarnos nuevamente, . obede
Mndo a un instinto irreprimible, en hechos . hermosos de 
fraternidad y cortesia internacional, como e! que ahõra rea
lizamos, visitas históricas que consoliraron nuestra amlslãd, 
con Roca, Campos Sales y .Saenz Pena, 

Es verdad como lo habeis dicho se siente entre nosotros 
una conciencia de human idad, y de unidad, que esfà·Jatente 
en e! espiritu de los países americanos, que se reveló en Ias 
luchas de la independencia y tuvo su exteriorización en Ia 
segunda conferencia de La Haya, en Iós grandes princípios 
sostenidos, por Colombia, Peru', Brasil y Argentina, a los que 
debemos agregar, los afirmados en opportunidades analogas 
por Chile, Méjico y Peru. 
- La existencia de esa similitud de nuestro panamerica
nismo, afirmada tantas vezes, como áemonstración de una 
sociedad internacional americana, na tenido su aspecto polí
tico. tan solo en la cooperacion, de Ias conferencias y de Ia 
União Paramericana, su aspecto económico en Ta relación de 
los intereses comerciales, y en su tendencia a la unifíca
ción de la legislación comercial; su aspecto jurídico, en 'la 
codificación dei derecho internacional y cientifico en insti
tutos y congresos. Todo demuestra que existe, en génerál, 
en toda America, un fondo comúm de intereses y de afinida
des, que tenemos una conciencia, un espiritu y una menta
lidad americana, y aunque el concepto dei panamericanismo 
se a una espresión bilateral, supone la coexi$tencia, e! equi
líbrio y Ia necesaria correlación de las porcioneS1atinas y 
sajona. 

Sobre tales cimientos, hay conclusiones que se derivan 
imperativas y bases substanciales de construcciones magní
ficas, que deberemos realizar. Esa comunidad debe servir 
de fundamento a una política propia en e! orden internacio
nal, y ai desarrollo de un régimen convencional que reavive 



-601-

las actividades de la formulación dei derecho, adormecidas, 
actualmente en América. Sobre la primeira h e tenido ya 
oportunidad de enunciar, en esta misma ciudad, en una Con
ferencia de Jurisconsultos, en 1927, principias, en los que 
me mantengo irreductible. Creo que todavia no hemos 
reanudado con bastante decisión, la reconstrucción del im
perio del derecho, venciendo el pesimismo, surgido de la gran 
guerra, que demonstro la fragilidad de tantas bellas con
cepciones, quebrantadas por la fuerza. Cr.eo a hora como 
antes, que debemos asumir un gran rol pacifico y fecundo, 
en la reafirmación de grandes principias. Lo autoriza nues
tra- posición propria y nuestros antecedente~ genuínos. Po
demos afirmar que debe ser ageno a nuestro espiritu, en 'las 
relaciones interamericanas, todo principio de egemonia; que 
el imperialismo es una fórmula, que en nuestro continente 
no puede tener aplicación; a la inversa de las viejas nacio
nes, que surgieron comprimiendo o fragmentando las nacio· 
nalidades, podemos movernos libremente, en la extensión 
continental, sin la oposición de las razas, · ni la contradicción 
de los intereses. En Europa las elaboraciones dei derecho, 
estarán siempre subordinadas al factor político que las so
foca y las domina; entre nosotros, pueden ser puramente 
jurídicas. Debemos afirmar, una superioridad del derecho 
público en América, sobre el .derecho público Europeo. De
bem os preocuparnos de cómo podria evitarse, la subsistencia 
de fermentos de inêstabilidad, anarquia e inquietud. Por un 
lado la expansión económica, la presión de los excedentes 
demográficos y el principio de la soberania y de la inte
gridad territorial, luchando sórdamente; por otro, la, ines
tabilidad de las conciliaciones y de las .formulas fugaces; el 
equilibrio artificioso, prenado de temores y amenazas y el 
movimiento de fuerzas vitales, perturbando el orden inter
nacional. He ahi pues un programa y uma orientación, que 
me es grato expresar, en el seno de este gran pais, que por 
sus tradiciones magníficas, parece destinado a difundir los 
mQs nobles .esfuerzos morales, pera que con títulos legítimos 
podria ser expresado tambien, en Santiago, em Lima, en 
Montevideo y en Méjico o en cualquiera de las naciones de 
América. 

He dicho que sobre la base de esa comunidad podemos 
levantar un regime convencional que resuelva el mas grave 
problema dei internacionalismu moderno, que pasa· por una 
crisis profunda. Creo haberlo d'emostrado, en publicaciones 
que corren impresas, y entiendo que para realizar tan alta 
funcion, en su base inicial, el Brasil y la Argentina estan 
providencialmente preparados. 

Si dos grandes pueblos empiezan ·por crear entre ellos 
un regime .convencional, múltiple y compreensivo, de todos 
los problemas, que implica su vida de relacion, desarrollo in
tegral de una serie de tratados, implantados com simultaneh 
dad y abiertos a la libre adhesion de otros paizes, pueden 
significar un ejemplo, y a la vez un estimulo, para su gene
ralización continental. El ideal de crear una fecunda comu.,. 
nidad jurídica, venciendo las dist31ncias y arriba d.e sus fro~
teras, parece tener en este caso ul:t campo de verdadera aph
cación. Estamos animados por idcas, tendencias .y proposi
tus,. .que forman una conciencia común y que nos hacen obe-, 
decer a um impulso de cooperación irreprimible, que llegará: 
a· formar una verdadera hermandad. Los acuerdos . bilate-
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rales, podrán generalizarse, adquirir un caracter multila
teral y en tal sentido, a! extenderse, revestirse tambien, de
índole continental. En tal forma nos encontraríamos, anle 
un metodo de elaboración, capaz de accelerar la expresión 
de! cerebro, reavivando e! procedimiento de su formación y 
sin exponernos a reincidir, en los espasmos constructivos de 
la coodificación integral. Para consumar esa obra no tenemos 
mas que expresar e! derecho que corresponde a una innega
ble redación, formando una unidad jurídica - Brasileno
Argentina, que su esencia filosofica significara para los dos 
nacionalidades fines sociales, do intercambio economico y 
de comunicación cultural. Se aplicará asi la doctrina de Sa
vigny, que reclamaba para formar e! orden jurídico univer
sal, e! cimiento cierto de una comunidad. Un filosofo del 
derecho que asistiera a esta ceremonia, viendo firmar el! 
conjunto de convenciones que vamos a celebrar, se alaria. 
una confirmación y una aplicación pratica de la escuela 
historica; daria a la accion de los Presidentes que se vin
culen en tales actos, la fuente de un determinismo y en el 
nexo que se crea, asi como en su substancia filosófica, afir
maria Ia revelación de algo fundamental para las colectivi
dades humanas; e! s~mtido moral de su historia imponend() 
la declaración de voluntad que la consagra. 

Este acto importa pues Ia transformación de los anhelos 
que dejo enunciados, en un hecho positivo. No recuerdo otro 
caso en que dos naciones hermanas creen con simultaneidad. 
antecipándose a Ia obra lenta de! tiempo, un régimen inte.;.. 
gral, traducido en acuerdos internacionales, que contempleit 
los problemas de su vida de relación, en lo social, comercial, 
economico, cultural, artístico y jurídico. No ha de hacer su 
analisis, pero, no puedo dejar de confirmar que como la 
habeis dicho, Senor Ministro, incorporamos en esos acuerdos 
los~mas adelantados princípios jurídicos, y en la amplitud 
de visión con que se han concedido, podrán generalizarse a 
todos los otros países. Es en tal sentido que les atribuyo un 
especial significado. Alguna vez en una reunión de! Instituto 
de! Derecho Internacional, preconicé Ia necesidad de crear: 
organismos technicos, para activar, la formulación de! dere
cho, demasiado lenta en nuestro panamericanismo, ai qu~ 
Basdevant, por falta de método legislativo, negó todo con
tenido jurídico. La iniciativa aceptada por la Comisión de 
Jurisconsultos reunida en esta ciudad en el ano 1927, fué 
consagrada también por la Sexta Conferencia Pau-America
na. Sin embargo ha transcurssido e! tiempo y la obra no se 
realiza. Hay que perseguir e! mismo propósito por la via 
de un régimen de Iegislación positivo. 

E! derecho convencional, es sin duda, el que mejor coor
dina las situaciones diversas y las dinge a su solución; e~ 
e! que en, sus formas seguras y escritas, marca los avances 
mas positivos celebración de sus obras, tratados y acuerdos 
internacionales, el que conquista mas amplios territorios en 
la politica economica y comercial. La dirección a seguir en 
este fundamental capitulo, debe ser también dentro de un 
derecho convencional, los tratados bilaterales. Si en asun .... 
tos economicos las conferencias no llegan a un feliz resulta
do, solo da suma o agregación de los tratados bilaterales, pue
de llevar a la vinculación universal. La gravedad dei pro
blema que tano a la Incha contra los excessos dei proteccio
nismo y dei nacionalismo-economico, ha ispirado en el.., 
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Gobierno Argentino, la realizaeión de acuerdos de o.;ôfité~ bi
l~Wt'.'H: :~w;?'J.t;ll.rcJ.~triQa, nunca:,bar adrnitido ··uu:· derécbiJ in
te~~ac.l~al <ame.r~n~.: exeluye.nte ·~del·· ·Europeo, PórcíUe lu. 
~~~ d~ . ord~~:,_universal,. ·yj ien ; taH·sentido :debe •ser:. 
i~te~p_r~ e~; r.~lfim,en , que . e~ , .erea. ·:;;·_, ;. ,, . .·:::: ·.·· .. .. , ... . ,r. i 

r_,;r: EbPácttJ.;.;antibélico, de n<f agfesiótFy côneilfaeió~ 'tn'éJ ; 
p~ado por la Caneilleria Argentina, .merció':lá ·Mnca adhe- ·. 
Stóni de·la, Cancilleria •Brasilena~· ·seguida Pór ' ra· dê :ottos'.pai
ses ··de :América: r: Desdé= 'el .primer ::momentO ''dé''sii • l>resenta.i.: 
ción: :fué . ·bien ·~prehelldidlf s\J! 'alta fiiialída'd'.: Faltâba ' en' 
Ã.Diéllica:. un: ' iD.StrUtn&nto.<paoifis~': 'Ó_Ue sin pretensióÚ . algu- . 
ma. de alterar o mo.difiear los ya existentes, pudiera 'comj)le--
montarlos para r~vêstir-los~ ae lá' coâéeión :necéssàná.' 'El Pacto. 
M(tiblillcot: tretljoi'· un' ·SénUdo1' de ~ ~o'operacion. i:le ·ias): Grandes . 
Raptibli~s dekS~d; :a. lás' iiotables edneepefones :surgidas en 
Nol1te··Amériea>'' :· · : ·: .. ... · · ·· · · · · ·· · 

·, o ,• . - ~-: ·. ·; I · , • 1 '' ' o ~ I .· ' : • . ••.· ! .: 'l ": ••,: o · : • ' ' 

. - ~ t~n.dl~~t&.;~bjéJt• a ;tines- de :.eoorotnaclón, .entre en 1111 · 
!ij!p.J~acioiie.!t; dll .. P.rwóe.Uo . de a.:ttieular.· . lu eontru~tionea 
ail!\áda&, ·que ~ben. relaciona~e •. par,a que .repoee sobre ellaa, 
e~ !ll&Jestuoeo, :edUfcJo :de :}a:-pu. Ju~a.mento :solene de no re• 
c!A'rir .a la· ~iolenci1l• promesa· leal de· Iio rwizar la. agreslón, 
'i- . ~mpromiso. (definitivo: ~de .' seguir· pr.ooedim&ntos concilia-·. 
torioé,: JmporJa•· un acto de -fé; .. ' en Ia ·fuerza de las Jdeaa: 
moram, Y~ en · IJ!s 11anóiónes efeetivas. · ·'·.· - ·. · ·1:: 

América necesit.aba una exp'resión. nilvea cie'._ii\i 'voeaoión. 
s}i\ê~r(:P~r los_' p~e-dirpen~s .P.~Jtista& :i · de .s,us a1aites in
ternacional es,. por afianza~ el . lmper lo . de . la . JusUcia. l!:sas . son .lu lendencias que. han caraclarizàdo- sleinpre nuestra. 
cÕ.ilt~n,nte; qu~ .. .Be ~.~n . tradpqldo en sri. unilo_rme, .liSPiracióo 
(e ~~er. d~fél •. la ,Uerra .ctel.,derecho,donde ~ampara la de
bP,ii:iacf .de las _enLidades ~rg~ieas, . con la. f~,.ldad· soberana. 
(\& -1~ . endd&de& .Juridlcaa. Acabale· .de declarar,...5eJ1Qr Minis~·. 
t;q~ ;g!ie' al.1f.irffiJ!-r. :e1 Pactq .• Ant.i~Uoo Q!Je :vos . .tué.propuesto 
por la C4ncillerl&, no baoe1s sino seguir la poUtiea. de paz, 
~ es la invariable_ tradici6iL-d~ vueatro Gobierno '1 de 
vúeeti'ó·;púebló .. idealfsts:;. ···; · · · ·: · : .. - -:· · · : 

. . ;;.PePo )Ô ·que ~ al . acto .. que estam.os ,realiz~ los .. cara
cteres. qe, un. ,ac()nteoimiento,·: ~s ·.la adhesión :desjnteresad& y · 
:lr&ltO&• de: los lrepresentanf.ea, ~ 7 nacionea da: América,. ·n&· 
eiones llustre.s po~ . su-.~radleión: y, su cultura, . exponentes de 
nuesf.ra,_ civilizaoión , que. en identiea forma: ·que. el . Braa.il. .y la 
Arg'(!ntina, se !haeen · solidarfos de un · grand ~aeto · :illternaolo
nai,':reeonociendo aJ.. pacto que firman. eomo un ·illl!t.rumento 
dé •IU!mOnia.y <~e·.aoJidariedad; Celebremoe •. Senores, este ins
tante, , oomo· un . Jl'&nde · hecbo . ;auspicioso; . tengatrl()S · fé en. 
que ··como aeto Ide. concordia .. y de · aniistad : ·i-nternacional, : ale-. 
jará para :sieilq)re · toda. idea de:. aidamiento entre )83 Repu
bliêâs de;Am6rioa: ·noa·permitin\; ,apro:iinii.l'nos : mat.erial .y · 
espiritual!-!le~te: :eon!undiendo· loa· ··ánhe~os :d& nu~os me.i!!'"' 
~s · :estadisf.aà -para ooscar::conversenouts: 'en nuestros destt
llOlt. ·LOS' . h aremos tainbién>don· los p~íses; del mundo·'OOOiden· · 
tal, de donde surgieron las fuentes de nuestra cultura 'anti;.. : 
gria~ · -~·:donde ' cncontri.1'6IDOB 'isi~mpre: ras ·Jgrandes MBéi"val! 
de: rta eivilizaeión ;· :s01o alguna& · sombra,s· i)&rturban en Amé~ 
rio&; .·el ,·.desarrollb dei ; dereobo~. ·que; c$6 impone &n todas lu 
aoOiedad~ ;bumaliàs' ~ : ·eon.tiemas· ·en~que: el aeto ·que · h'oy rea- : 
lízamos; ;:~ 'para loS':·beligeranf.e's.· el significado 'M ' 'una · 
ultima y frarernal exhortación. : -: ' .. · · ":· : 
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.. ;.: ~~;~~s_; -:.n : ··· ~ ; · .:: ·:.~: ~~l. :·:~~\: ~: .·,-~~É . '·· : !f 1 il ~·:; = .!. _~·,I~·:· · ~! :<.õ :: ... ~ 
.. ". lln·Jos,:cimientos:de'lla•-s'oo1edad óOritémi;)'otin:e~i-'ie si'énU{ 

un ailhelo, :una.,·ansia:•.profu'nda '·de' annoma'.:::NetêSiliàn05' 
para -resta~et":el ! .#,QUilibriÓ "ên··lo :pt>Uf:!bPJ :en)o··~}~fi}~n. 
lo economzoo, una. paz. fecunjJa · y .. N~ · no Sôto·J ~n· ·' la· 
P.~~isi~n: d,~ !~ .iJle~ ' s~ó,,:ta.mbien. - eli ' ~ irestabeleeimento 
d.e., ,la .. c;oop~eión• · : · .... " . : - ~ ; : ,;·-,:': . ,-,;, -; · . <~ ::.·:· --:r d·· •: ·~s ·"' 
.. ~. Nó,_. lia~ til. ~:Vitflr : 1ª: ,.-peli'e~aricia .-gaêrrer&; -ss;;·.se, 'in:fe~ 

f.•~ú~. ~eh~~~c~~ !~nounep...: . Es ;tan. · noctvll.!:.para.. el bien•· 
estar.. ~e , 1.~ b~ml?~~~ ·)a lqçhta m,ilita.l', , :~a. Jo es, .Jlev.atla1 al . 
d~~of9 ·,.-~~O;; 1c:léL . !laoionali,smQ.' eoonomico:. · Ja,; · ,lueha. 
aduaner&- ".·.,. ,: :.g1"' ··: - .,. , ' -.;Í ';:. · .:1• . ·: .. ··.:: .. :.: ·.:. , .;1 
· : · .. Atr~4f.a~_Qit, ;.pues;! ÜA--esP.ee~t sign'üiéado ·en todo.s 108. 
ó~p.eS,: _ al .ac,I:Q qlle es~os . c.o~umando1 : crea,mos,,,que : ba. 
de.: lêper, gr~n.. í~lu~ricía,: en: la aríno~a,y·_~n.:.la .. eoopel'.acic$n;'. 
y àfit'memos nuestro própósito de eumplir losr,fines:_en, ,~: 
estas convenciOrtes se in&piran, eon decisión y~ eneri:ja. :! en 
~anta-- a Vos, &Dor'! l'atnistro, t· & ·la. ·-Na'eidif :ilustre, qtiê nos 
ha. :bóapedmo en : estcis":dias en forma· -f:ân: cordial · e· iriolVi;.;: 
dable, permi tirme ·:decir que: espltrõ; 'qtíe }ll,i~stra ·aeêión· 'éfon~·~ 
junta, tendtt definitivas!:conseeuencias~ <Ia · de1 qu~- el:_lh'a$il "i 
la: 'Argentina ·no . uecesitarin: cerear ·equilíbrioS" · artifieiosos · ·en · 
su. vida de ·r.elación, ,-porque, : tendi'án ·i.s9gura<Jos · lóS 'êquiU.:: 
brios · esPtmtaneos de la natw:aleza. A'vanzaremos·;ari liliéas· 
paralelas que se prolongará:n ·.stempre~ jUntQs;;tpero· sin ·erlcon.:: 
t~~·se _ j~más pa~ .~est~~se. ,. . ..... .. . .. ~, ..... : .:. , . 
•· . Y sea · cual fu'er el. resultado, que: no· ~liMe pre5entarse 

Cô)i_. pr~~tiv;ás ' m~ . pr_o~i~~. P~.d~is; .. 'seriqre~. :ereer ... «<Ue: 
en··esta bor~ r;ie UIIlV~rsales :pesa.dunili~~· otiiécemos UJl.. no
bj'e' :'espilc?!Acul~~· -~ :pre~entar -~I :.oiíá,dró :'de; ntie.~~~~s: d_os~; ~re.
S1d'éntes, tmpreguado de frabertudade· y de ,ànno1ita, zn&pzra-
d~ eJ;t ,a~tds· ~~f!~si~s.'-'por: est~~~ar -~a ai:D~~d.:~e:_nue!Ç:o( 
puebl~. ·nevárlao1es- ai ·nivel ma:f" a1tó _de· p~e!o ·humano; 
ot'e&iido . regf'rnêries: · solldarios;· e·· .frra'd'ia"ndó et·tiéUe "ejeftlpfo' ' 
de su preooupá.Ción, 'eii Ias ·dtgna5 Jal:iores 'f1tiir:titf~·emprenilidcr. : 

. \{i. . · r:, ,;; '• ,, ·: J·: . ·: . ·· .. - ~ : :· ·~·y _H ~ ~~ .: · , ·~~ ·.;; ~·· : ~ · . · ., ·1 ~ . .. 
· ·~. : r~:.-_ ... -: •. ~ · - ,. · , .-:, .,_;- . ---·· .. ::. ,; · ~ ·- . ~ - ·~·-· ,_ -_- i .: .:.·. :~r.Jr 
TRATADO ANTI-BELLICO DE . NÁO-AGGRJÇS84-Q ,;~ , D~: i CO~C~JACÃQ, : 

· :: .. :()s Estaaos Infra indieiidos-,: uo•·dese)o iie eontribuir 'para 
a,. ooneolfc!aóltl ·~a : pu ·. fé· lde~ exprimtr a.·- i sua: ·adbes~o :aos ·es.:..· 
foroos::"l'ealizádos- p·or todas · as' · tra~s' '"'eivtlizadas pa~a': dee; · 
erivol'v'er ~i> -'MPiritD" d&"' harmonia- unNersal· · · .. • · ' '' -·-., •.. · 
' · ·-cmn··"'ó( proposi~ •de ·,condelriliar. as-: guef.ras .. -de .-iggresslo 

e ó-iuf.::&CQUisiÇtles : territonaieS -otitidài ·'mediante · conquistas 
pela·, força, 'das: :armas, tornalldo-as- impossi1Veiil ~: l!onfi~man• · 
do a ·sua invalidade ·por. meio daS dispóSlcões positivas ,~do 
presente- IDratado, panb aa: mbsütufr por: ·soluaões :pacifica, ~ 
baseada:s:·em coneeit.os• 'elevados·:de· ~just.io8) e ! de :equidad~;· ·: · 

- 1· .Convencidas· de :qne· '11m· dos meios mais ·:effieazes: de Mo-; 
segu-r8r. 'os benefioios mora·es e :ma.teriaes, l.'qllé, .a' .pu o!fé;.. : 
r.ece: .ao mundo,: é : a :.organização,, .pará ·os .CODfiictAlsdnf.er.nl&-' 
cionaés, de um syetema··.permanente de ooncillaoio, appli-. 
oaveL.Iogo.:que.: se :-verifique ·violacio :-dos .prinoipfos .. .men
eibnados ; -:: . - ;: .. . ; .... . · -:: ,,..- ,._ .. ,, . · :.,.,.; . · : •. :. 
" ·· . Resolvem:: concretizar :em -forma -:de· convenção .~propoai

toS de não-aggr~são . e . de: concordia, .celebrando:·o' ,presente: . 
TrátadOi·~e.:: para , , ~sse · fim; ·: nomearam ; os -Plenipoteneiarios·. 
abai:z:o, ,:firmados, 'l.os: quaes~ ·hav-endo ~i.bldo:,seus -respe(lti4 

vos. : Plênos · Pl)tle~s, achados .. ·em :-boa. . e devida.: J.orma.'"· oon.:.. 
vieram no seguinte: . .. : ,, .. ;:· .. ; :J.··. : .~:::: ·~ : .:::, ·:. ~ . :r·. : c~. 
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\>~~ ... ~i ·.: : : .; t}, ':· · ·; ::.: !'~ .... --· .- ~:' ,M-'ii~~~)~.:;:;r· , > · ~; :i :·l~\;:': : i ' < . . :;': -;; 
:~ :·· :: ., As AJ~: Pprf.es .. e()ntract.an~ .:deelaram ' soletín~i:oente 
:qlle.,.em, su,as .. reJacijes, ml,J.tuas;•mt com outros'- Estados;· con-
dêinnâm· ás guerras de ·aggressão, e qtie · ·a; · ~olução·. dos:con.

. fi.it~!'s ,ou"pi~~+'S.e,D.I)jas,~ 4e. , ~lqp~r ... ~s~i~.·· ~e. se:t;.~ci
~m · entre :enas,. será.. sempre oblida,_ pelo~: .melos •• paelflcos 

~co~~~d<~S: ·.~ell) Dl;rf#to .Wen:taeiollal, . · . :' .; · 
~ :,._ ,;· ·'-'·: -· :_.· ,:_ , .. , . ~' A1"t.lgo·fi :•· '·· .. . ·:: ' .. ..' .. : 

Declaram que .. entr~ .a,s .. Altas ~artes . contract,antés· ·as 
· que5tõe~ ,.territ.oria~s ·~o .S~ devei;il .. re!?(llver .. pela. viol:eD,cia·.e 
· ~e, riã-o :reconhe(iérã.o; :esJ.atuf.O. ~rr.ítOrial algup1. qu~ ~o :s~
·Já ·obtido· por meios pàeiffcos; ·nem a · validade da oecuPa.Qão 
ou da acquisição de territ6riós obtida pela força das armas. 

.. . .. ' . : ·.·: .:_ .· ~ .. ... :·;~ ~ .· : ·Arti~ ·~.' . . :': f.: ~~: ·~::. )'- :.· ' , . . > . · .. 
· : ~. ·~m .ÇaSo · de,·;"m~djfn_plejQ~n:to,: P?~ 1 .(l1i~~r .',~~do , em 

2~~d!c.t~~ )latr~ · cm,_-q~~~~~~ .. . goJ#ul,a~ . nto'~ , ~~~~S!>!! ~dl\~~todo;l'~~ os 
....,....,. os eon ac.~~ Sé .comprome ...,m .a .env1 ar- os ·os 
-~~r<irÇ,o~· ~a: ~~m;~u.t:e~c~o '~.~ ~# -~ ;~~~_e.Sse:lim ra~O:Pta.rã~, 
·-e~ · S~a qua~IQO:de de· . ~~ú(J:qs, pnl~-,~~~;l~~ ' .. CO~.!;lt!;l · .e SQ-
lld&rJa; p~rao :.em ·prattca. .os .. ,:me•os · .pohijcos1· , ,Jlll:idtcos ou 

-- .e'coriolrii®s: · 'àtifioríz~ôS:" pelQv .. )>~eífó';.'Inte' · · . .. · .. -' I;- ·fará() 
·. pe~à~;,a':i~üen~·íà -~~ .'c>pitii ã~· _ l?Jl).)Héa,·. :jna4,~

1

;~f;'çoir~r~õ; 
-em çaso .a:tgum,. á. mtel!v.en~Pr - crner .. dtplomatit.a, ~quer ar
' rilád'i; rEisíllvada~ a:. attitude =q-ue: lhes ·possa:.:ciiber .. eiri vírtu
~d,e< tio.~ · r:r.a:~ao( 'C:Qt~~~i~~~ <re.:.t}~~: :e.~~: ;~s~ffO:S!.,s~j~m $i.-

·~~~~~os~ ·.~ :~,. ; '.- .. .. ,:· ·· ' #t~s~ cyi .-.!:: ·:.: ::;·?· .. , ~ .' ._., .. ~ ·';~ '·:.·. · .'; .. :: ~_ 
- . .. M•··AU.a~: ... Part.es · con~t.ante8 nbrigam.s~ · a: · s~metter 
ao processo de conciliação, instituido pelo pr~se"Q.te Trata

-do,. :as>!(IUestões aqui· especialmente: -meneiona.-das _ e :·quai~er 
.outras; que ,surjam: em suas rela~ões- reeiproeas- .e··se ·não ·te:
-Dham podido . resolver, dentro em:· praz:o ;razoavel, por' _via 
;_diplomatica,:.· execu.tadas unicamente llS•. enliD,l_eradas · no ar-
.tigo seguinte.- .. :::>- · _, . . : . : •• . . : ·.;. : · 1:·· . ... ,. 

·· ···:--·· ., :•> .. :- Artigov· . .. ,;. -··· .. · .... 
. : ·. As :Altas.· Partés -contraetantes s··.:ps Estadó's1•que poste:.. 
riormente adherirem ao presente ·Tn:tado . não· pôderão;' no 
aoto da assignatura, rati~~~~· ~o~_ adhesão, formul~r outras 
limitações ao proc~so de co*tha,Ç~Q além das . se~ntes: 
- .. dF as· ·con'trov~rsias: ':PaTã eli.i( sblÜi;ã&::f;\; s~)iai~~ .ce:
:Iebrádo -~~'?~/ .c.onV.~~~s; · : ~~etow .'«t'=r;Atw~tti9s .'· p~citis, 
tas 'd.é::qualq\Ier- natur:e-za;· os quaeS',, em eàS'o ,algum; ·. s~ eon:... 
·sideràrao· ;dêiTOgàdoo ··.pelo presetitê · Tratado;~ ai'as 'e'mlple-
18dos; ~a9_um:~.em··~~~ vi~r,~m - .â!)~e~t:~~ ; a: =paz_:. ~e d~}ll:~sm~ 
1orma · as· questões· 'ou· ·qu~'i~er !l~~~.P~$ J á- .re~olVIíips . por 
-ti'atadOs· an~riore!f· ?: , ... · .. ,. . : d · •· · · ·! .~- " ... ·· ' . ::: · . : · ~ 

·: :'t;j· os ~ooli'i~t~s' :®i(as P.ái~:'~réfer.i~ebfr~~tv.er il~r 
~n.e8'~i~9.'ãó -~l!ire~~)i~.);'l}b~t.ter;::~~- · ~ro .. @n~;~~co~!fo~ . a. 
·soh~c.~.~r~t!f"~J :o~ij~~~~~n: . .. ::.·.·: .:::-::. ·: ·~,.i:" '' :T;· · :J ,;: :'•· 
· .: (:),_.as q-p.~~~:-b'lY-' Qt~X:ei~.I~t~rna,gtonai deJ.X&.:·~~ eom:. 
peteneta excluslVa de eáda Estado, de aç~rd,o: OQQl . o;· seu 
regimo ·constitucional, e <N~ Jl9r:-~l razão, póssam as P!lrt~s 
oppor-~ a que sejarp. ;!Ubmet.f;Iâas ao ;processo de conc1haoao 
anté'Sr.aé·o ~isiO:''ddínítivà \dô!";: juftés cru · t:rtnuliíi~s ·oomJ)e
-k!nt:es:;.·:Sawo r!eVilténte"'trêfi%gá~ ·~.tti8Uca? ··ou' · d~~~iiSi •. na 
a!lplica~o dest.a, ~ .. f;!aso~ ,~~~~_em , cnie .. o.~}r~~!~"~lf'Ct!nl.. 
-éi~· ~verãc5":ter ' '1·i1'iel0' ·1ltJ'-· l)raítin~ 'de ·um -a.nno; 
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d) os assumptos que affectem princípios constitucio_naes 
das Partes litigantes. Em caso de duvida, cada Parte pedirá 
a opinião fundamentada de seu respectivo Tribunal ou Côrte 
Suprema de Justiça, que tenha competencia para se pronun
ciar sobrs a ma teria. 

:am qualquer tempo, as Altas Partes contractantes pode
rão communicar, pelo. modo determinado no art. XV, o in
strumento em que declarem haver abandonado, totalmente 
ou em parte, as limitações por ellas estabelecidas ao pro
cesso de conciliação. 

1Como eff.eitos das limitações formuladas por uma das 
referidas Partes, as demais não se considerarão obrigadas em 
relaçã-o a essa senão na medida das excepções estaLelecidas. 

Artigo VI 
A. falta de Commissão Permanente de Conciliação, ou 

de -outro organismo internacional encarregado dessa missão 
em virtude de tratados anteriores em vigor, as Altas Partes 
contraetantes se compromettem a submetter as suas diver
gencias ao exame e investigação de uma Commissão de Con
ciliação, que será constituída do modo seguinte, salvo accordo 
.em contrario das Partes, em cada caso: 

A. Commissão de Conciliação compor-se-á de cinco mem
bros. Cada Parte designará um membro, que podevá ser por 
e !la escolhido dentre o-s seus proprios nacionaes. Os tres 
membros restantes serão designados de commum accordo 
pelas Partes, dentre os nacionaes de terceiras Potencias, e 
deverão ser de nacionalidades differentes, não residir .habi
tualmente no territorio das .Partes interessadas nem se achar 
ao serviço de qualquer dellas. As Partes elegerão o Presi
dente da "1Commissão de Conciliação" dentre esses tres mem
bros. 

1Se não lograrem entrar em accordo sobre essas designa
ções, ,poderão confiai-as a uma terceira Potencia ou a qual
quer outro organismo internacional existente. Se os candi
datos assim designados, não forem acceitos pelas Partes ou 
por alguma dellas, cada Parte apresentará uma lista de can
didatos em numero igual ao dos membros a escolher, e a 
sorte decidirá quaes os candidatos que deverão completar a 
Commissãó de Conciliação. 

Artigo VII 
Os Tribunaes ou Côrtes :Supremas de Justiça que, se

gundo a legislação interna de cada Estado, tenham compe
tencia para interpretar, em ultima ou unica instanci.a e em 
materia da sua respectiva jurisdicção, a Constituição, os 
tratados, ou os princípios geraes do Direito das Gentes, po
derão s·er, de vreferencia, designados pelas Altas Partes con
tratantes. para desempenhar as funcções attribuidas, ao pre
s-ente Tratado, a ·Commissão de Conciliação. Neste caso, o 
Tribunal ou Côrte fune<lionará com todos os seus membros, 
ou designará alguns· delles para servirem sós ou formando 
uma Commissão mixta, com membros de -outras Côrtes ou 
Triburiaes, conforme decidirem, de commum accord-o, as 
Partes em litigio. 

Artigo VIII 
A Commissão de Conciliação estabelecerá, por si mesma, 

as regras do seu processo, que deverá ser contraditorio em 
todos os casos . · 
·· As partes divergentes poderão minfstrar e a Commis" 
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são poderá requerer-lhes, todos os antooedentes e informa
.cões neoossarias. As partes poderão fazer-se representar, 
por delegados e assistir por conselheiros ou peritos, assim 
como apresentar todo genero de provas. 

Artigo IX 
Os trabalhos e deliberações da Commissão de Conciliação 

não serão ·dados á publicidade senão por decisão da mesma, 
com assentimento das Partes . 

. Na falta de estipulação em contrario, as decisões da Com
missão serão adoptadas por maioria de votos, mas a Gommis
são não poderá pronunciar-se sobre o fundo da questão sem 
a pl'esença de todos os seus membros. 

Artigo X 

A Commissão terá por encargo procurar solução conci
liatoria para todas as divergencias subrnettidas á sua con
.si<ler.ação. 

Após estudo imparcial das questões que formem a ma
ter-ia do conflicto, ella consignará em um relatorio o resul
tado dos seus trabalhos e proporá ás Partes as bases de um 
accordo, mediante solução justa e equitativa. 

O relatorio da Gornrnissão não terá, em caso algum, o ca
racter de sentença nem de laudo arbitral, já no que con
cerne á exposição ou interpretação dos faetos, já no que se 
refere ás considerações ou ás conclusões de direito. 

Artigo XI 
A Comrnissão de Conciliação deverá apresentar seu re

latorio ao cabo de um anno, a contar de sua primeira ·reunião, 
_a; menos que as Partes resolvam, de comrnum accordo, abre· 
viar ou prorogar este prazo. . 
_ , Urna vez iniciado o processq_ de conciliação só se poderá 
,interromper por ajuste dirooto . entre as Partes; ou por sua 
dticisão posterior de submetter o conflicto, de commum ac
,eordo, á arbitragem ou á justiça internacional. 

Artigo XII 
Ao comrnunicar ás Partes o seu relatorio, a Gornmissão 

de Conciliação lhes fixará um prazo, não excedente de seis 
mezes, dentro no qual se deverãQ pronunciar sobre as bases 
do àccordo por ella proposto. Expirado esse prazo, .a Com
missão fará constar de uma acta final a decisão das Partes. 

· Transcorrido o prazo sem que as Partes hajam accei
tado a ,golução proposta ou adoptado, de comrnum accordo 
outra deliberação pacifica, as Partes em litigio recuperação 
liberdade de aeção para :proceder como julgarem conveni
ente, dentro nas limitações decorrentes dos .artigos I e. 11 do 
presente Tratado. 

Artigo XIII 
Desde o inicio do processo de conciÜaçã~ até a expira~ 

~ão do prazo fixado pela Commissão para, que as Partes se 
pronunciem, deverão estas ab~ter-se de qualquer, medida 
prejudicial á execução do ac~rdo proposto pela Gmnmjssão 
e, .mp. geral, de qualquer acto spsceptivel de aggravar ou 
prolongar a controversia. 

Artigo XIV 

D.urante o processo de conciliação, os membros da Com
missão perceberão honorarios, cuja importancia será deter-
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minada, de commum accordo, pelas Partes em litígio. Cada 
uma dellas proverá aos seus proprios gastos, e, em partes 
eguaes, concorrerá para as despesas ou honorarios com
muns. 

Artigo XV 
O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 

contractantes, dentro no mais breve prazo poss"ivel, conso
ante os seus respectivos processos constitucionaes. 

O Tratado original e os instrumentos de ratificação 
serão depositados no Ministerio das Relações Exteriores e 
Culto da Republica Argentina, que communicará as ratifi
cações aos demais Estados signatarios. O Tratado entrará 
em vigor entre as Altas Partes contractantes trinta dias 
depois do deposito das respectivas ratificações e na ordem 
em que estas se effectuarem. 

Artigo XVI 
O Tratado ficará aberto á adhesão de todos os Estados. 
A adhesão far-se-á mediante 0 deposito do respectivo 

instrumento no .l\1inisterio das Relações Exteriores e Culto 
da Republica Argentina, que disso notificará os demais Es
tados interessados. 

Artigo XVII 
O presente Tratado é celebrado por tempo indetermi

nado, mas poderá ser denunciado mediante aviso previo de 
um anno, decorrido o qual deixará de produzir effeito para 
o Estado denunciante, subsistindo para os demais Estados 
que nelle sejam parte, por assignatura ou adhesão. 

A denuncia será dirigida ao Ministerio das Relações 
Exteriores e Culto da Republica Argentina, que a transmit
tirá aos demais Estados interessados. 

Em fé do que, os Plenipotenciarios respectivos assi
gnam o presente Tratado, ·em um exemplar, nas línguas hes
panhola e portugueza e lhe appõem seus sellos, no ·Rio de 
Janeiro, D. F., aos dez dias do mez de Outubro do anno de 
mil novecentos e trinta e tres. 

Pela Republica Argentina, (L. S.) - Carlos Saavedra 
Lamas, Ministro das Relações Exteriores e Culto. 

Pela Republica dos Estados Unidos do Brasil, (L. S.) 
Afranio de Mello Franco, Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. 

Pela Republica do Chile. (com as reservas das letras 
a, b, c, e d, do artigo V, (L. S.) Marcial Martinez de F•.'3rrari, 
Embaixador Extram'dinario e Plenipotenciario no Rio de 
Janeiro. 

Pelos Estados Unidos Mexicanos, (L. S.) Alfonso 
Reyes, Embaixador Extraordínario e Plenípotenciario no 
Rio de Janeiro. 

Pela Republica do Paraguay, (L. S.) Rogelio !barra, 
Enviado Extraordinario e Ministro PlenipotenciariG no Rio 
de Janeiro. · 

Pela RepubUca Oriental do Uruguay, (L. S.) Juan 
Carlos Blanco, Embaixador Extraordinario e Plenipotencia
rio no Rio de Janeiro. 

FIM DO 2°. VOLUME 
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