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gorará até 31 de Dezembro de 1934 - 218. 

Jnfonn:n-~:ües vrcstnda,.; 

:\finisterio da Justiça, sobre despesas ·com eleições de !3 de 
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N. 48-A, de 1934, votação d o Orça m ento do Exterior. (Com 
emendas da Commissã.o d e Or.;:amento), 2• discussão - 164. 
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tivo os sargentos monitores do Collegio :!'vrilitar não per
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N. 38, de 1934, do Sr. João Vitaca e outros, pedindo infor
mações sobre reconhecimento da União Sovietlca pelo Bra
sil - 207. 

N. 39, de 1934, do Sr. Acyr :Medeiros e outros, pedindo infor
mações sobre o resultado a que cheg-ou a Commissão Li
quidante da Divida Fluctuante d:.. União - 207. 

N. 40, de 1934, do Sr. Thiers Perissé e outro, pedindo infor
ma~ões sobre obras no Theatro Municipal - 207. 
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ç:ues sobre reintegração do Tenente-Coronel Benedict<.o 
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ma~t·es sobre prisão de operarias <õUe enumera - 208 

N. 44, de 193.t, rl.o Sr. Antonio Roó.r!gues e otttros, d::!< i~for

mações sobre demissão de um empregado da Escola. Sete 
de Set.embro - 208. 

N. 45, de 1934, do Sr. Thlers Perissê, de informações sobre 5e 
no Estado do Paraná, está. sendo cumprido o disposto no 
art. 104, letra ~ .. da Constit11ição vigente - 208. 

N. 4G, de 1934, ao Sr. Adolpho Berga.m\n!. d~ in!ormaç:ôes sobre 
se nas Estradas de Ferro d~ União aontinua sendo cobrada 

a taxa de viação federal - 208. 

~- 47, de·1934, do Sr. Antonio Rodrigues e outros, de infor
mações ao Min1ster1o da Agricultura, sobrG colonias de 
pesca - 208. 

N. 4S. de 1934, do Sr. Acurcio Torres, de lnformaçõe.a no>, 
Ministerios da Justiça. c da Viação sobre operarias eu
volvidos no movimento gr-evista de 5 de Setembro cor
rente - 20~. 

N. 49, <_le 1934, do Sr. Acurcio Torres, de informações ao M1-
n1sterlo do Trabalho sobre um recurso interposto por 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 08/1012015 Cll 35- Página 17 00 22 

IX 

opera rias do Synd!cato dos Trabalhadores da Corn!]anbia 
d11 Cimento "Portland" - 208 _ 

N. 60, de 1934, do Sr _ João V!llasbõas, de informações ao l\'~i

nisterio da. Guerra sobrE) a missão chefiada pelo General 
Leite de Castro, na Europa - 208. 

N . 51, de 1934, do Sr. :>.iozart Lago, de informações sobre re
versão de um offlci al do Exercito - 2011·. 

~- 52, de 1S34, do Sr . A lcantara !\!achado, de lntormações ao 
~inisterio da Vlaç!!.o sobre reintegração de um funccio
nario da Inspectoria de Seccas - 209. 

).'. 53, d e 1934, do Sr. Cunha Vasconcellos, pedindo a o )linls
t er io da Vlaçü.o cópias dos pareceres dos consultores tc
chnlco e jurldico sobre a Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro - 20!1. 

N . 55, de 1934, do Sr. Antonio Rodrlsues e outros, do: Informa
ções sobre dispensa de empregados no Serviço de Febre 
Amarella. - 209. 

~- tiS, de 1934, do Sr. Antonio Rodrlsue:. t: outro, sobre 'is 
pensa de u.m !unccionarfo da Comlla.nhia Cantarelra. \.'le 
Viacã.o Fluminense - 209. 

N. 57, de 1934, do Sr. Thlers Per!ssê e outros , d (> in!ormaçues 
sobre nomeação de funcclonarios - 20~. 

N. õ8, de 1934, do Sr. Mozart Lago, de informaçues sobre ter
renos situados na Ilha do Governador - 2os. 

N. 59, de 1934, do Sr. 2\fo:tart La"o, de intormaç:õ<:s sonrc 
nomeações de technlcos de contabilidade feitas pelo 'l.n·• 
terventor no Dlstricto Federal - zo·g: 

N. 60, d e 1934, do Sr. Mozart Lago, de informaçües sobre no
meações de medicos, f eitas pelo Interventor no Districto 
Federal - 209. 

=::.. 61, de 1934, do Sr. Adolpho Bergamlni, d e ln!ormaçües ~" 
Interventor no Di:strlcto Federal s obre cons trucçllo ~e 

hospitaes - 210. 
N. 62, dr. 1934, do Sr. Adolpho :Bergamlnl , d~ lnCormaçõe" 

s•Jbre o serviço de Raülo Nacional - 21 O. 

N. 63, de 1934, do Sr. lllozart Lago, de lnformaçüe::. aobr<!l 
serviços de trabalhadores da Prefeitura do Distrlcto Fe

deral - 210. 

N. G4 , de 1934, do Sr. H enri que Dodsworth, de informaçõel! 
sobre pagame nto a funcclonarios do Instituto d e Meteo
rologia - 210. 

N. 65, óe 1934, do Sr. Thiers Ferlsl!ê, de informa ções sobrt~ 

contracto entre a City Improvements e o Governo Fe
t!eral - 21 O . 

~. 66, de 1934, do Sr . Acurclo Torres, de informações sobre se 
o Governo adquiriu em Washington um edlflcio para eêde 
da Embaixada nos Estacios Unidos - 210. 

N. 67, de 1934, do Sr. Mozart Lago, de ln!orma~;ões sobre no
meações e :t>romoções de funcclonarios da Universidade (11.l 

Rio de Janeiro - 210. 

N. CS, de 1934, do Sr. Thlers Per is!!é, d tr lntorma~ões sob r .. 
contracto celebrado entre a Prefeitura dl> Dlstrlct.. Fe
deral e a Llght and Power - 210. 

N. 69, de 1 934, do Sr. A cyr de Medeirol!, e outro!!, tlt~ tnt«Jl~ 
mações sobre venda de armamentos - 210. 
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N. 71, d e 1934, do Sr. Antonio Rodrigues, de inf-ormações so
bre clausulas do contracto assignado p~la Fundação R o
o::kefeller com a União - 211 . 

N. '72, de 1931, do Sr. Acyr Medeiros, de informações sobre 
casas para operarias em Bemfica - 211. 

N. 74, de 1934, do Sr. Adalberto Corrêa, de Informações sobr!! 
colonização das faz endas de Santa Cruz e S. Bento- 211. 

N. 75, de 1934, do Sr. Acyr 'Medeiros, de Informações sobre 
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N. i8, de 1934, do Sr. Acyr :Medeir os, de informações s obro 
afastamento de sub-o!flciaes e sargentos da Armada refor
mados administrativamente - 211. 

N. i 9, de 1934, do Sr. Ruy Santiago, de Informações sobre o 
afastamento d e um funccionarlo da Fazenda, com mais de 
30 annos de serviço - 211 . 

N. 81, d e 1934. s obre transcrip!;liO no Dl:nio do Poder Le~õls

Jntfvo- 74 . 

N. 85, de 1~34, do Sr. Thlers Periss~. sol,re adapta~;lo ~e em
presas d e serYiços publico!! ás determinao;:üe~ const1tu· 
cionaes - 294. 

Rio ele Jnnelro (Porto do) - 38 . 
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~i.ncetlo so:n·t>~< (José Eduardo 11-L s.) - Rio de Ja.ne!rú - Com
missão de Diplomacia. e Tratados - 190, 198, :lO~. 

Manoel Rels - Rio de Janeiro - 336, 360, 374, 389 . 

. 'tiario Chennont (:'>1. Midosi C.) - Pará - Comm!s~ilo de Obras 
Pu!lllcas, Transporte~ e Commun!caç;Ges - 4. 

~lnrio RmnQ" (M. de Andrade P •. ) - Empregadores -- Commis~üo 

de Finanças - 25, 25-7, 445. 

Mnttn Mnchnt!o (Pedro da M. M.) - :Minas Geraes - 7-L 

!Uinunno de !Uourn - Rio Grande do Sul - Commlssr.o de 'romati.:. 
de Conta-e - 237. 

Illor-n~"' I>11h·n (Mario ue Jl.i. l?.) - Funcc!onarlos PulJilco9 
Cornrn!ssil.o de 'l'oma<la de Conto.s - llG-1:?, 17G, :HG, :lãl. 

!tloz:trt L:u;·u (~L Brasileiro Pereira do L.)- Dlstrlcto Federal 
Commlssão <.te Leg!sl.n.c;ito Soc!nl - 30, l02, ll17·GS, 192, 1~4, 

.2Uv, 218, 283, 295, 2D8-99, 30~·0G, 3ll, 313-15, 319, 332, :l4 ~. 301, 
;so, 44~-4.!t. 

N 

N<>l'O de MIU!'I!Cio (N, de. M. Carvalho) - Goyaz - Commiss1l.o de 
F!nanç;as - 8J;-Dl, 111, HS, 1&0, 1Gl, ~34, 292-94, 302, :!03, ~29, 

330, 34ú, 345, :148, 357, 362, 365, 37!!. 373, :ns, &79, 391, 'iBS, 439. 

Noguehla PeJI.lüo (João N, F.) - Minas Geraes - Commlssll.o de 
Sn.ude Publica- 162, 173, 175, 176, 177, 178, 192. 

Pedro Aleiso - Minas Goro.es 
Justiça- 339, 353. 

p 

Commissã.o de Constltuiçi4c. ~ 

Pereira Cnl"nefro (Ernesto P. ç,) - Distrícto' Federal -- 48, 88. 
Pereira Lyrn (Jos~ P. L.) - Parahyba- Commissâo de Legis-

lação Social - 378, 379. 
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XIV 

Pinheiro Lima CRanulpho P. L.) - Profissões Liber~es - M-S. 

Plimo Tou:o:inho (P. Alv es Monteiro T.) - J:>aranã - Com missão 
de Segurança Nacional - 341. 

PonteH 1tieira (Jo,.o Jorge de P. V .) - Ceará - Cornmissão de 
Consti tuiçã.o e Justiça - 217. 

Praclo Kel1y (José Edo.~ardo P . K . ) - :Rio de Janeiro - Com~ 

rnlssã.o de Educação e Cultura - 16!1. Z3S, 303, 3l:t, 301, 362, 
390, 392. 

R 

Raul Fel'JlnlJdes - R io de Janeiro - l.ead.er da maioria - 15-18, 
48, 57-60, 71-2, 119, 152, 239. 

Ribeiro .lunque_irn (Jose Monteiro R . J . ) ,..- Minas Geraes - Com
missão d e Finanças - Z56, 341, 446 . 

Ruy Santiago - Districto Federal - 15, 30, 101, 248-51, 283-86, 287. 

s 
Sonrc~ FilJto (José :11onteiro S. F,) 

missão de comstltulçà~ e. Justiça 

T 

Rio de JanelrQ - Com• 
19S. 

Tebeirn Leite (Edgard T . L .) - Empregadores - Commi!Ssil.o d_!:l 
Orçamento - 112, lS3, 205, 307-08, 336, ~98, 425. 

Th1en Ped-é - Profissões Llberaes - 295. 

ThoJDaJ< Lobo (T. de Oliveira l.. . ) - PP.rnambuco - 1° Secretar!·:. 
da. Camara ~ 161 . 

v 
'\o'ulente de Lima (José Aifonso V. de L . ) - Alasoas - Vice· 

Presidente da Commissão de Redacçil.o - 105, 170. 

Vell0111o Borges (Manoel V . B . ) - Parahyba - Co:m:r:nlssAo dG 
Finanças -- 302, 303. 

w 
\VAicl~ar F"lt!Ao - CearO. ·- Commlss!o dE~ Orctoment& - 37-~. 

177-78, 185-87, 18~. 

Wald~n1ar Motta nV . da ArauJo M . ) - Dlstrlcto Federal ,_ 23S, 
283, 331, 3Gll, 369, 370, 371, 395, 396, 397, 440, H.Z, 

Wnidemnr Rclkdlll - Empre gados - 71. 

Wnldomlro ~IngalhAe• (W . de Barros M.) - Minas Gerae:! 
Commissão de Orçame nto - 206, 237, 310-1!, 394, 397, 440. 

X 

·Xavfel' de OU-.·efra (Antonio X.. de O . ) - Ceara - C ommissã.o do, 
Diplomacia e Tratados - lOG, lOG, !OIS, 173, 203, 23C, 24:!:, 318, 
322, 383, 348, 362, 36 6, 367, 392. 

Preaidentê - 18, 28, 43, 50, 56, 57, 63, 74, 88, 92, 93, llfr, 144, HS, 
146, 168 171, 184, 191, 193, 194 , H8, 206, 211, 21!1, 210, :H3, 280, 
283,- 299, 300, 301, 304, 306, 307' 308, 315, 449. 
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Acta em 9 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Christovão Barcellos, Presidente 

1 

As 14 horas, comparecem os Srs.; 

Christovão Barcellos, Alberto Diniz, Alfredo da Matta, 
Waldemar Falcão, Leão Sampaio. Herectiano Zenayde, Simões 
Barbosa, Góes Monteiro, Rodrigues Daria, Henrique Dods
worth, Sampaio Cl)rrêa, Adolpho Bergamini, Acurcio Torres, 
~rancisco Marcondes, 1\latta Machado, Moraes Andrade, Fre
derico Wolfenbuttel, João Simplicio, Gaspar Saldanha, Anto
nio Rodrigues, Sebastião de Oliveira, Pedro Rache, Alexandre 
Siciliano. (23). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fer
nandes Tavora, Clementino Lisboa, Waldemar Motta, Alvaro 
Maia, Mario Caiado, Manoel Reis, Cunha Mello, Luiz Tirelli, 
Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carva
lho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, 
Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Godofredo 
Vianna, Maximo Ferreira, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pi
res Gayoso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira. José Borba, Fi
gueiredo Rodrigues Ponies Vieira, Jehovah Motta, Xavier de 
Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, 
Ferreira de Souza, Alberto Roselli, Vellosc Borges, Odon Be
zerra, Pereira Lyra. Barreto Campello, João Alberto, Souto 
Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario 
Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Caval
canti, José Sá, Alde Sampaio·, O.sorio Borba, Humbel'to Moura, 
Valente de Lima Izidro Vascqncellos, Sampaio Costa, Guedes 
Nogueira, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, 
Deodato Maia, J. J. Seabra, Prisco Paraiso, Clemente Ma
riani, Magalhães !Netto, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, Ar
thur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas. Leoncio 
Galrão, Attila .o\.maral, Homerp Pires, Manoel Novaes, Gileno 
Amado, Negreiros Flacão, Aloysio Filho, Francisco Rocha, 
Paulo Filho Arnold Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Fer
nando df:' Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, Lau
ro Santos. Jones Rocha, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Perei
ra Carneiro, Olegario Marianno, Mozart Lago. Nilo de Alva
renga, João Guimarães Prado Kelly, Raul Fernandes, Cesar 
Tinoco, Allipio Costallat, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, 
Fabio .Sodré, Cardoso de Mello, Soares Filho, Buarque Naza
reth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Mello Franco, Ribeiro 
Junqueira, José Braz, Adelio Maciel, Martins Soares, Pedro 
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Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Del
phim Moreira José Alkmim, Vieira Marques, Clemente Me
drado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Penido, João Beraldo, 
Furtado de Menezes C~ristiana Machado, Polycarpo Viotti, 
Daniel de Carvalho, Levmdo Coelho. Aleixo Paraguas.sú, Wal
domiro Magalhães. Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, 
Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carne,iro 
de Rezende, Jacques Montandon, .\nthero Botelho, João Alves, -
José Christiano, Plínio Corrêa de Oliveira, Alcantara Macha
do, Theotonio Monteiro de Barros, RodriJUes Alves, Ba:rros 
Penteado, Almeida Camargo, Mario Whately, Vergueiro Ce
sar, Guaracy Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroastro Gouveia, 
José Ulpiano, Cincinato Braga, Garlota de Queir{)z, Abreu So
dré, Lacerda 'Nerneck, Antonio Covello, Cardoso de Mello 
Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vida.!, José 
Honorato, Domingos VeJlasco, Nero de Macedo. Generoso Pon
ce, João Villashôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, 
Plínio Tourjnho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Idalio Sar
demberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Rebello, Car
los Gomes, Simões Lopes, Anoes Dias. Renato Barbosa, Deme
trio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Ver
gara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt. Minuano <!e Moura, Adal
berto Corrêa, Cunha Vasconcellos, Acyr Medeiros, Ferreira 
Netto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo. Waldemar Reikdal, 
Martins e Silva, Francis,~o Moura. João Vitaca, Alberto Su
rek, Armando Laydner, Edwald Po.ssolo. Guilherme Plaster, 
Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mario Ma
nhães, Alvaro Ventura, Milton Carvalho, Ricardo Machado, 
Walter Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horacio La
fer, Euvaldo Lodi,M ario Ramos. Pacheco e Silva, Rocha Fa
ria, Gastão de Brito, Roberto .Simonsen, Teixeira Leite, Oli
veira Passos, David Meinicke, Pinheiro Lima. Abelardo Ma
rinho, Thiers Perissé, Morae~ Paiva e Nogueira Penido. (227) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 23 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se abrir a Sessão. 

2 

O Sr. ATherto Diniz (Supplen.te, servindo de i o Secreta
rio) despacha o seguinte 

EXPEDIENTE 

Illmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Com os meus respeitosos cumprimentos, levo ao conhe

cimento de V. -Ex., que me afasto temporariamente e por 
curto prazo, dos trabalhos -desta Augusta Assem~léa. 

Queira V. Ex. acceitar os protestos de mmha grande 
estima e elevada consideracão. 

O amigo -certo. - Mario M. Chermont. 
Rio, 8 - Outubro de 1934. 
- Inteirada. 

3 

Ficam sobre a mesa dois projectos do senhor 
Acurcio Torres, e um do Sr. Matta Machado. 
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O Sr. Presidente - Designo para a sessão de amanhã a 
mesma 

oRDEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para diseussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a noll)eação do Chefe 
da Missão Diplomat.ica na Hollanda. 

Segunda. parte 

Votação do projeclo n. 16, de 1934, estabelecendo que os 
governos dos E-stados sejam exercidos pelos Presidentes dos 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem as 
eleições de que trata o art.. 30 de "Disposições Transito
rias". da Constituicão Federal (em virtude de urgencia) (1" 
discussão) . · 

Vola(_'.ão do projecto n. 45, de 1934, orçando a Recei
te. Geral da Republica, para o exercício de 1935 {2a dis
cussão). 

Vot,ação do projecto n. 4i) A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Fazenda para 1935, com parecer da 
Commissão de Orçamento sobre as emendas (2a discussão) . 

Votação do projecto n. 47 A, de 1934, fixando a des
pesa do ~inisterio da Justica e Negoéios Interiores, para 
o exercício de 1935, com parecer. da Co.mmissão de Or~amen
to, sobre as emendas (2a discussão). 

Vota~ão do .projecto n. 48 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio das Relações Exterior-es, para ó exercício 
de 1935, com emendas da Commissão de Orçamento (2a dis'
cussão) . 

Votação do projecto n. 49 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Marinha, para. o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
· (2& discussão ) • 

Votação do pro3ecto n . 50 A, de i 934, fixando a des
pesa do Ministerio da Guerra,- para o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Orcamento sobre as emendas 
(2&. discussão) • 

Vo~ção do projecto n. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa do Mi-nisterio do Trabalho, Industria e Commereio, para. 
o exercício de 1935, com parecer da Commissão de Orça
mento sobre as emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n. 52 A, de i934., fixaildo a des
pesa do Ministerio da Educação e Saude Publica, para o 
exercício de 1935, com pareoor da Commissão de Orçamento 
sobre as emendas (2a discussão) . 

Votação d9 pr<1jecto n. 53 A, de 1~34, fixando a des
pesa odo Ministerio da Viação e Obras Publicas, para o exer
cicio de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento so
br.e as emendas (2& discussão) • 

Votacão do projecto n. 54 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Agricultura, para o exercício de i 935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2& àisctusão) • 
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Votação dos r equerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergamini offerecidos ao projeto n. 6, de i934, es
.tabelecendo providencias para a · realízacão das proximas 
eleicões. 

Votação do parecer n. i. de 1934, negando lícença pedida 
para proseguimento do Drocesso instaurado contra o Depu· 
tado João Villasbôas (discussão unica). 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
seguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello, independe de licença da Camara (dis
cussão unica.) . 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que inde
;:>ende de Iicenca da Camara o proseguimento do processo 
criminal instaurado contra o Sr . Nuncio .Soares da Silva (dis
cussão unica) . 

Votação do requerimento n. 37, de 1934. do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarias que a iei estabelece 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
da União Sovietica, p·eJo Brasil (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 39, de 1934. do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a. 
que chegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuante 
da União (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 40, de 1934. do Sr . Tbiers 
Perissé· e outro, pedindo informações sobre obra.s no Theatro 
Municipal (àiscussão unica) . 

Votação do requerimento n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de :1934, do Sr. Acyr 
medeiros e outro, de informaçãões sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica). 

Votação .d<> requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisõ~s de opera
rios, que enumera (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 44, de 1934., do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informacões sobre demissão de um 
empregado da Ewola Sete de Setembro {discussão unica). 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. 104, letra e da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de info:rmaçõ~s .sobre se nas Estrada-s de Ferro 
da. União cont.inúa sendo cobrada a taxa de viação Federal 
(discussão unica) . 

Yotação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Ministerio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica) . 
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VotaQão' do requerimento n. 48, de :1934, do Sr. Aeureio 
Torres, de informações aos Ministerios da Justiça e Viação, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista. de 5 de 
Setembro corrente (discusssão UfJ.ica) • 

Votacão do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. A(lurcio 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho sobre um 
'l'ecurso intel"Posto por operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Comi~anhia de Cimento "Portland" (discussão 
unica). · 

Vof.acão do requerimento n. 50, de !934, do Sr. João 
Villasbôas, de informações ao Ministerio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pe!o general Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre reversão de um official do Exer
cito (dil:cussão ~mica) . 

Votação do requerimento n. 52, .ele 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de informações ao Ministerio da. Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario da 
Inspootoria de Seccas (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
VascC>ncellos, pedindo ao Ministerio da Viacão e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technicos e Ju
ridico d-aquelle Ministerio scbre a ComiJanhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão unicaj . 

Votação do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amarella (discussão :mica) • 

Votação do requerimento n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outrc;, de informa.Qões sobre dispensa de um 
funcciona.rio da Companhia Cantareira de Viacão Flu
m-inense {discussão unica). 

Votacão do requeriment() n. 57, de !934., do Sr. Thiers 
P.erissé e outro, de informações· sobre nomeações de funccio
narios. (discussão unica ) • 

Votação <lo requerimento n. 58, de !934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão unica.) 

Votação do requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de teohnicos de Con
tabilidade feitas IJ)elo Sr. Interventor do Districto Federal 
{discussão unica). 

Votacão· do requerimento n. 60, de f 934, do Sr. Mozart. 
Lago·, de informaoões sobre nomeacões de medicas, feitas 
peio Interventor do Díst.ricto Federal (discussão unica). 

Vof:a~ão do. raqueri~ento n. 6i, de 1934., do Sr. A~9lpho 
Bergamm1, de mformacoes ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construção de hospitaes (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de inform-ações sobre o Serviço de Radio Na
cional (disctUsão unica) • 

Votação do reQuerimento n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre servíoo:s de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (di.scustao un(ca) • 
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Vo~ã.o do requerimento n. 64, de 1934, do Sr. Henrique 
Dodswortb, de info~ões sobre pagament3 a funeoionarios 
do Instituto de Meíeorologia (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações ·sobre contracto enb.'e a City Im-
provem-snts e o Governo Federal (discussão unica). · 

Votação do requel'imento n: 66, de 193,, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações sobre .se o Governo '<l.dquiriu, em 
Washington, um edifício para séde de nossa Embaixada na 
Republica Norte Americana (discussão unic4). 

Votação do requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informaeões sobre nomeações e promoções de fun
ccionarios da Universidade do Rio de Janeiro (discussão 
unica). 

Votação' do reque:-imento n. 68, de 1934, do .Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracto celebrado en·tre a 
Prefeitura do Dístricto Federal e a Light an.d Power (dis
cussão unica) • 

Votação do requerimento n. 69, de i93~, do Sr. Acyr 
M-edeiros e outros, de informações sobre venda de armamen
tos (di$cussão unica. 

Votação do requerimento n. 70, de 193-í, do Sr. Alca._ 
tara Maehado, de informações sobre reintegração de profes
soo-es vitaUcios da Esoola Militar (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 71, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Rockefeller com o Governo da União 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 72, de 1!}3-t, do Sr. Aeyr: 
Medeiros, de informações sobre casas para operarios, con
struídas em Bemfica. (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 74, de 1934, do Sr. Adal
berto Corrêa, de informacões sobre polonizacão das fazendas 
Santa Cruz e São Bento (ãi.Scussão unica) • 

Votação do requerimento n. 75, de i934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre um funccionario do Minis
teria da Educação e Saúode Publiea. (discussão unica) • 
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Actas dos dias 11, 12, 13, 15 e 16 de Outubro de 1934 

No dia i1 de Outub~:o, com a presidencia do Gr. Chris
t.ovão Barcellos, 2° Vice-Presidente, não houve Sessão por 
falta de numero, tendo comparecido os Srs.: 

Christovão Barcellos, Clementino Lisboa, Alberto Díniz, 
Alfredo da Matta, V~iga Cabral, Luiz Sucupira, Leão Sam
paio, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Izidro Vasconcellos, 
Rodl"igues Doria, Deodato Maia, Henrique Dodsworth, Ole
sario Marianno, Mozart Lago, Acurcio Torres, Lemgruber 
Filho, Cincinato Braga, Plínio Tourinho, Frederico Wol
fenbuttel, João Simplicio, Vasco de Toledo, Sebastíão d~ 
Oliveira, Alexandre Siciliano e Thiers Perissé. (25) 

No dia 12 de Outubro, com a presidencia do Sr. Chris
tovão Barcellos, 2° Vice-Presidente, não houve Sessão por 
falta de numero, tendo comparecido os Srs.: 

Christovão Barcellos, ClemenLino Lisboa, Waldemar 
Motta, Alberto Diniz, Alfredo da Matta, Góes Monteiro, Izi
dro Vasconcellos, Rodrigues Doria, Deodato Maia, Henrique 
Dodswo'rth, OlegaríO' Marianno, Cincinato Braga, J:..ooerda 
Pinto, Antonio Jorge, João Simplkio, Gaspar Galdanha, Vas
co de Toledo, Antonio Rodrigues, Fr~ncisco Moura, Sebastião 
de Oliveira, Alvaro Ventura, Alexandre Siciliano e Moraes 
Paiva. (23) 

No .dia 13 de Outubro, com a presidenc.ia do Sr. Chris
tovão Barcellos, 2° Vice-Presidente, não houve Sessão por 
falta de numero, tendo ~omparecido os Srs.: 

Christavão Barcellos, Clementino Lisboa, Waldemar 
Motta, Alberto Diniz, Alfredo da Matta, Joaquim Magalhães, 
Luiz Sucupira, 1 Waldemar Falcão, Simões Ba'l'bosa, Góes 
Monteiro, Rodrigues Doria, Deodato Maia, Henrique Dods
worth, Acm•cio Torres, Matta Machado, Lacerda Pinto, Ap,
tonio Jorge, Frederico Wolfenbuttel, Gaspar Saldanha, Fran
cisco Moura, Sebastião de Oliveira, Albedo Surek, Guí1her
me Plaster, Edmar Carvalho e Pedro Rache. (25) 

No dia i5 de Outubro, com a presideneia do Sr. Chris
tovão Barcenos, 2° Vice-Presidente, não houve Sessão por 
falt:1. de numero, tendo eomparecido os Srs.: 

Christovão Barcellos, Clementino Lisboa, Alberto Diniz, 
Alfredo da Matta, Godofredo Vianna, Waldemar Falcão, Si-
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mões Barbosa, Izidro Vasconcellos, Rodrigues Doria, Hen
rique Dodsworth, Raul Fernandes, Cardoso <ie Mello, Matta 
Machado, Waldomiro Magalhães, Plínio Tourinho, Lacerda 
Pinto, Frederico Wolfenbuttel, João Simplicio, Vasco de To
ledo, Edwald Possolo, Edmar Carvalho e Pedro Rache. (22) 

No dia 16 de Outubro, com a presidencia do Gr. Ghris
tovão Barcellos, 2° Vice-Presidente, não houve Sessão por 
falta <I e numer.o, tendo comparecido os Srs.: 

Christovão BarceHos, Clementino Lisboa, Waldemar 
Motta, Alberto Diniz, AlfredD da Matta, Leão Sampaio, Si
mões Barbosa, Góes Monteiro, Izidro Vasconcellos, RodrigUes 
Doria, Deodato Maia, Henrique Dodsworth, Sampaio Corrêa, 
Mozart Lago, Adolpho Bergamini, Acurcio Torres, Cardoso 
de Mello, Francisco Marcondes, Lacerda Pinto, João Simpli
cio, Edmar Carvalho, Walter Gosling, Euvaldo Loài, Thiers 
Períssé, Moraes Paiva. (25) 
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66" Sessão, em 17 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 14 horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino Lisboa, 
Alberto Dlniz, Alfredo da Matta, Joaquim Magalhães, Godo
fredo Vianna, Luiz Sucupira, Waldemar Fo.lciio, Leão Sam
paio, Herecliano Zenayde, Souto Filho, Simões :Barbosa, Góes 
Monteiro, Izidro Vasconcellos, Deodato Maia, Fernando de 
Abreu, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Ruy Santia
go, Sampaio Corrêa, Olegario Marianno, Adolpho Bergamini, 
Raul Fernandes, Cardoso de Mello, Francisco Marconde~. 
Matta Machado, V/aldemiro Magalhães, Zoroastro Gouvêa, 
José Ulpiano, Cincinato Braga, Plinio Tourinho, Lacerda 
Pinto, Antonio Jorge, Annes Dias, Frederico Wolfenbutell, 
Minuano de Moura, Cunha Vasconcellos, Gilhert Gabeira, An
tonio Rodrigues, Francisco Mour-a, Sebastião de Oliveira, Ed
wald Possolo, Edmar Carvalho, Alvaro Ventura, Walter 
Gosling, Pedro P.ache, Euvaldo Lodi, Mario Ramos, David 
Meinicke, Thiers Perissé, Moraes Paiva (52..) 

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

Waldemar Motta, Alvaro Maia, Mario Caiado, Manoel Reis, 
Cunha Mello, Luiz Tirelli, Abel Chermont, Mario Chermont, 
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Lino Ma
chado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Agenor Monte, Hugo 
Napoleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, José Borba, Fi
gueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, .Tehovah Molta, Xavier 
de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Ker-ginaldo Cavalean
ti, Ferreira de Souza, Alber-to Roselli, Velloso Borges, Odon 
Bezena, Pereira Lira, Barreto Campello, Jcão .1\.lberto, Ar
ruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Domin
gues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, 
Jusé Sá, Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto Moura, 
Valente de Lima, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antonio 
Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Doria, 
J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães 
Netto, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, Artthur Neíva, Ed
gard Snnches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila 
Amaral, Homero Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado, Ne
greiros Falcão, Aloysio Filho, Francisllo Rocha, Paulo Fi
lho, Arnold Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Carlos Lin
denberg, Lauro Santos, Jones Rocha, Amaral Peixoto, Pe
reira Carneiro, Mozart Lago, Nilo de Alvarenga, João Gui-
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marãe·s, Prado Kelly, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Acur
cio Torres, José Eduardo, GwYer de Azevedo, Fabio Sodr~, 
Soares Filho, Buarque Nazaretb, Lemgruber Filho, Bias 
Fortes, Mello Franco, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adelio 
Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, G!l
briel Passos, Augusto Víegas, Delphim Moreira, José Alk
mim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da 
Cunha, João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, 
Christiano Machado, PolycarpG Viotti, Daniel de Carvalho, 
Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, LY
curgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno 
Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, Anlhero 
Botelho, João Alves, José Christiano, Plinio Corrêa de Oli
veira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de Barros, Ro
drigues Alves, Barros Penteado, Moraes Andrade, Alm,~ida 
Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, Guaracy Silvei
ra, Hyppolito do Rego, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, La
cerda Werneck, Antonio Govello, Cardoso de Mello Netto, Mo
raes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vidal, José Honorato, 
Domingos Vellaseo, Nero de Macedo, Genel'oso Ponce, João 
Villasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Idalio Sar
demberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Rebelll), Car
los Gomes, Simões Lopes, João Simplicio, Renato Barbosa, 
Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro 
Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, 
Ad~.lberto Corrêa, Acyr Medeiros, Ferreira Netto, Vasco de 
Toledo, Wa1demar Reikdal, Mar tins e Silva, J'J'io Vita~a. Al
berto Surek, Armando Laydner, Guilherme P1.as"~r, Eugenio 
Monteiro de Barros, Mario Manhães, Milton Carvalho, Ricar
do Machado, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horamo Lafer, 
Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de 
Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Oliveira Passos, 
Pinheiro Lima, Abelardo Marinho e .Nogueira Penido (198 .) 

O Sr. Presidente - A lista de presença aecusa o com-
parecimento de 52 Srs. Deputados. 

Está. aberta a sessão. 

O Sr. Alllerto Diniz (Supplente, Jer'Vindo de 2" Secretario) 
procede á leitura das actas da sessão de 8 -e dos dias 9, 
10, H, :1.2, f3, 15 e :1.6 do corrente, as quaes são, sem obser
vações, successivamente, approvadas. 

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

2 

O Sr. Glementino Lisbôa (3° Secretario, servindo de :f.-} 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofiícios: 
Dois do Ministerio. da Justiça. ~ Negocias Interiores, de 

15 do corrente, remettendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

"E:x:mo. Sr. Secretario da Camara dos Deputados . 
Em respost.a ao Officio n. 226, de 4 de Setembro findo, 

tenho a honra d-e levar ao conhecimento de V. Ex. que, se-
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gundo informa o Chefe de Policia desta Capital em Officio 
n. 666, de 27 do alludido mez, não foi expedido nenhum de
creto cassando a officialização da Guarda Nocturna ou 
transferindo o seu patrimonio para a Prefeitura do Dis
tricto FPJeral. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e 
consideração. 

O Ministro da Justiça e Negocias Interioreª - Vicente 
Ráo.'' 

- A' quem fez a requisição. 

"Exmo. Sr. Secretario da Garoara dos Deputados. 
Em resposta ao Officio n. 233, de 3 de Setembro findo, 

tenho a honra de transmitiir a V. Ex., em cópia, as infor
macões prestadas ao Chefe de Policia desta Capital pelo 
Delegado E~pPcial de S~guranca Política f> SN•.ial com rela
~ão ao conflicto occorrido na Praca Tiradentes, em 23 de 
Agosto ultimo, por occasião do encerramento da sessâ l inau
gural do Congresso Anti-Guerreiro. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e 
consideração. 

Q Ministro da Justiça e Negocias Interiores - Vice~te 
Ráo." 

Cop!a do Officio n. 283/S-2, ·da Delegacia Especial de 
Segurança Política e Social - Rio de Janeiro, 26 de Setem
bro de 1934. - Exmo. Sr. Chefe de Policia. 

Sobre o objecto do A viso junto, sob n. 2. 802 - 2a. Se
cção, da Directoria da Justiça, datado de 6 do corrente, e 
hoje recebido, cabe-me informar quanto se solicita, na 
parte referente á D. E. de Seguranca Política e Social pelo 

. modo seguinte: 1° - Os disparos feitos. na Praça Tiraden
tes, pela forca da Policia Militar e Investigadores desta De
legacia, só se verificaram como natural reacção ao tiroteio 
dos communistas exaltados que ahi se achavam, em nu
mero superior, os quaes envolveram aquelles policiaes que 
foram obrigados a agir em legitima defesa para salvaguar
dar a dignidade do cargo e ainda para evitar maior mal; 
tudo, aliás, como lhes cumpria fazer, qu:mdr, ~iram exgota
dos os meios suasorios. - Para agirem como agiram, não 
precisavam de ordem superior, o simples instincto de defe
sa· aconselharia tal modo de proceder. 2" - O comicio, ini
ciado ás 17 horas, na Praça Christiano Ottoni, continuou ~o 
Theatro João Caetano, prolongando-se até ás 22 horas.-Ten
do a Policia conhecimento de que a reunião terminaria com 
uma grande passeata, foi a. Mesa notificada de que tal passeata 
não seria permittida devido ao adiantado da hora. - A no
tificação foi feita em termos conciliatorios e tão só no in
tuito de ser encerrada a sessão no proprio theatro onde -se 
realisava, e isto quando o entendessem os congressistas. -
E' facil comprehender G alcance da medida, pois nessas 
-condições os excessos são sempre de temer. - Cumpre-me 
accentuar que, a despeito da exaltação dos anímos, licencio
sidade de linguagem, franca propaganda de idéas subversi
vas em flagrante desrespeito ás mais altas autoridades do 
Paiz, citadas nominalmente, a liberdade de pensamento foi 
assegurada em sua plenitude. - O que a Policia procurou, 
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com a maxima serenidade, foi evitar que, a deshoras, ele
mentos exaltados perturbassem a tranquillidade publica, 
numa. passeata tumultuosa, que não fõra annunciada, nem 
·estava no proprio programma do Congresso anti-guerreiro. 
s• -A Mesa não attendeu á determinação da Policia, e tan
to assim é que o orador João da Matta, interpretando o 
sentir do Congresso, declarou que a massa •só seria dissolvi
da no local onde houve o comício e que assim iriam tOdos 
incorporados, numa passeata, cantando "A Internacional", 
como demonstra cão de força; que de tal intento ninguem 
ousaria demovel-os, porque dispunham de uma "Turma 
Revolucionaria de Choque", composta de 100 - homens, al'
mados e municiados, os quaes, num circulo de ferro, en
frentariam a Policia de "buraue::es reaccionarios que como 
cães de fila obedeéeriam a ordens de um Chefe do mesmo 
jaez. _4• - Nas adjacencias do theatro esteve um destaca
mento da Policia Militar. O objectivo dessa medida era. 
fazer respeitar as determinações da Policia. Quanto á sua 
necessidade, os acontecimentos o- provaram, porquanto as 
ordens foram desrespeitadas e a ordem foi alterada. 5° -
Nenhum elemento da Policia Especial, trajando civilmente 
(á paisana), foi para o local destacado. O contingente da
quella corporação que ali esteve, aliás, depois de terminado 
o conflicto, compareceu devidamente uniformisado. 6° -
As forças policiaes · só após terem esgotado todos os re
cursos suasorios e já victimas da aggressão de elementos 
exaltados, que disparavam sua·s armas contra a policia, é 
que reagiram com os mesmos elementos, sob pena da desor
dem generalizar-se e ser o principio de autoridade desmo
ralisado. - A acção rião foi contra a massa popular com
primida, mas contra os aggressores que, então, já haviam 
produzido ferimentos por armas de iogo em duas praças 
da Brigada Militar e em outros tantos investigadores desta 
Delegacia, sendo que o de nome Manoel Rezende teve morte 
instantanea em ccmsequenc-ia de taes ferimentos. - A Poli
cia limitou-se á reaccão, e é o proprio Deputado João Vi
taca quem o declara no item 6°, quando diz "após esses 
primeiros disparos"... E' quanto me caba dizer a V. Excia. 
- Attenciosas seudacões. - Affonso Henrique de Mira'IUia 
Corr~a, Delegado Especial de Segurança Politica e Social." 

- A · quem fez a requisição. 
Do .Ministerio da Educacão e Saude Publica, de 10 do 

corrente, enviando as seguintes 

INFORMAÇÕES 

"Sr. Secretar io da Camara dos Deputados. 
Tenho a honra de communicar a V . Ex., em referen

cia ao requerimento de informações assignado pelo Sr. Depu
tado Accurcio Torres, citado no Officio n. 230, de 3 do m~z 
de Setembro nndo, que o pagamento dos Inspectores do En
sino Secundaria, que até abr il do corrente anno era effectua
do :por conta das rendas arrecadadas pela Directoria Geral 
de Educação, passou a ser feito pelas dotações orçamentarias 
da verba 15a.. 

Em virtude de tal alteração, houve necessidade do pre
enchimento de formalidades indispensaveis, determinadas 
pelas disposicões em vigor e que regulam o pagamento das 
despesas orçamentarias, e assim a folha relativa ao mez de 
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maio, inclusive a de junho, foi encaminhada pela Superin
tendencia do Ensino Secundaria a H de Julho ; a de Julho a 
6 de Ag~>sto, e a de Agosto a 3 do mez de Setembro ultimo, 
tendo sido os respectivos pagamentos requisitados, ordina
riamente, pelos Avisos ns. 3 . 055 e 3 . 057, de 2, e S . 144. de 
13 de Agasto e 3. 452, de 6 de Setembro ultimo. 

Relativamente ao desconto de 10 % sobre os vencime:J.
tos dos inspectores, cabe-me informar que o assumpto está 
regulado pelos artigos 85 e 86, e seu paragrapho ~lnico, do 
Decreto n. 21.2H, de 4 de Abril de 1932. 

Reitero a V. Ex. os protestos de meu alto apreco. -
Gustavo Capanema" _ 

- A qu~m fez a requisição. 

!\EQUERB1ENTO 

De D. Leopoldina de Mattos Porto, viuva do 2° ~enen
te em Commissão Ezequiel da Silva Porto, pedindo seja dado 
andamento a um outro, que est.ã archivado, pedindo rele
vação ele prescripcão pax·a uma parte de sua pen-;ão. 

-A Commissão de Constituição e Justiça. 

É lida e remettida á Commissão oie Consti
tuição e Justiça a seguinte 

8 

INOICACÃO 

N. 15 - :1934 
Solicita providencias para que sejam relevadas e cancella

das as multas impostas pela lnsper:t01·ia de Vehiculo& 
do Districto Federal. 

(Justiça 55, de 1934) 

Indico á Mesa, ouvida a Camara dos Deputados, of!icie 
ao Exmo. Sr. Ministro d·a Justica, solicitando sejam rele· 
vadas e cancelladas todas as .multas impostas, pela Inspecto
ria de Vehiculos do Districto Federal, aos automoveis a. 
frete, carros de carga e de passageiros, em homenagem é. 
data do descobrimento da Amer!ca. 

Sala das Sessões, i O de Outubro de i 934 . - Ruv 3an-
tiago. 

O Sr. Presidente - Está !inda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o Sr. Vasco Toledo. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Armando Laydner . (Pausa. ) 
Não está presente. · 
Tem a palavra o Sr. Alvaro Ventura. (Pausa.) 
Não está presente . 

4 

Tem a palavra o Sr. Raul Fernandes. 

O Sr. Raul Fernandes - Sr . Presidente, sendo esta a pri
meira sessão que a. Camara dos Deputados celebra após o 
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barbaro e nefando crime que roubou a vida a S. M. Ale
xandre I, Rei da Yuguslavia, e ao Ministro dos Negocias Es
trangeiros da Franca, Sr. Louis Barthou, julgo do meu 
dever, nesta opportunidade, propor ã Camara que se associe, 
da maneira mais solenne, ás manifestações de pesar e repro
vação que esse lutuoso acontecimento vem suscitando em 
todo o Mundo civilizado . . 

Para lamentarmos o desapparecimento do Rei da Yugo
slavia bastaria a circumstancia de estar elle á testa de um 
dos novos Estados da Europa, que reune, em sua jurisdicção, 
populações com as quaes, de longa data, mantemos impo:o
tantes relações de commercio e de immigração . 

A essa consideração avulta, e ao meu ver isto é mais 
importante, a propria personalidade do Rei Alexandre I, em 
que se destacavam dotes e virtudes que o recommendavam 
ao apreço universal . 

O Rei Alexandre serviu, com a mais exemplar dedica
cão, ao seu povo, mal completou a maioridade. Em plena 
guerra de 1914, seu pae, o Rei Pedro I, já enfermo, teve de 
lhe passar as responsabilidades do Poder, que elle assumiu 
como· Regente. Na defesa da pequena Servia, atacada pelo 
colosso austro-hungaro. o Regente operou prodígios de bra
vura e ded icação que ficarão na Historia como um exemplo 
para meditação de outros chefes de Estado . 

A retirada do exercito servio, esmagado pela enorme 
superioridade de seus adversarios, através de invias mon
tanhas, quasi sem caminhos, da Albania, em demanda de re
fugio na Ilha de Corfú, foi uma verdadeira epopéia, que at.é 
hoje enche de admiração o Mundo . . Não era propria.:r.ente 
o exercito que se retirava: com elle se fazia o exodo em 
massa da população valida, centenas de milhares de ho
mens, mulheres e criancas, conduzidos pelo Príncipe Regente 
que reservava para si a parte mais dura de tão penoso tr a
jecto, a todos animando com a sua presença e partilhando 
com os soldados todas as privações do penosíssimo traja
etc. Em Corfú o Regente reconstituiu em dois annos o exer
cito servio, e depois o conduziu á frente de batalha de Sa
lonica, ond-e, eom arrojo formida.vel, auxiliado por France
zes e Italianos, começou cem ímpeto irresistivel a grande 
batalha final da Grande Guerra. Não direi que esse. faça
nha guerreira se escreverá. na hístoría com letras de ouro, 
porque e~ta.o s(.' r escn·a m p1u'a ll" halalha!l da paz. mas é 
certo que ella encheu de admiração o Mundo, pois a tio 
abnegados heróes só restava, em reserva, a forca do mais 
ardent ~ patriotismo. 

Estabelecida a paz, prociamado Rei dos Servios, Croatas 
e Slovencs pOI.' fallecimento de Pedro I, S. M. Alexandre I 
se devotou inteiramente aos arduo:; deveres de Chefe de Es
tado, não se afastando nunca do exercício de suas funccões, 
chamando a si a tarefa sobrehumana de, effectivamente, 
cimentar a união dos seus povos, feita pelo tratado de paz, 
mas ainda não realizada nas almas e nos consciencias . 

Começou, então, um drama talvez mais penoso do que 
a guerra, que foi a da rivalidade nascida entre os novos 
subditos de S. M ., nas diversas regiões desprovidas de uma 
tradição commum, querendo cada qual predominar nos con
selhos do Governo e no seio do Parlamento, levando . a Nação 
a viver num estado de constante instabilidade politica . 
Ousou o Rei, finalmente, para salvação do seu povo, a pro
clamação de uma ver dadeira dictadura, pondo-se á foonte d.e 
um governo de funccionarios e militares, cuja equanimidade 
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pacificou os espiritos e facilitou, em pouco tempo, a reen
trada da Yugoslavia no regime constituciona:.. 

A paixão de um fanatico separatista, que trabalh0u evi
dentemente contra o interesse de seus proprios irmãos, poz 
termo a uma nobre vida, encheu de conste~nação o Mundo 
e justifica a manifestação do mais profundo pesar e repro
vação da Camara dos Deputados. 

Como S. M. e a seu lado, morreu Louis Barthou, cujo 
elogio não preciso fazer á Camara, tão de perto acompa
nhamos os episodios da vida política e social em Franca. 

Louis Barthou era, entre os políticos francezes, um dos 
que reuniam maiores dotes. os quaes o recommendar:.m sem
pre á confianca popular, que, por mais de 30 annos, lhe reno
vou seguidamente o mandato, primeiro de Deputado, depois 
de Senador do Departamento dos Baixos Pyrineus, e que o 
levou varias vezes aos Conselhos do Governo, como Mí nistro 
e Presidente de Gabinete. permittmdo-lhe revelar toda a sua 
grande capacidade de acç5.o e o seu poder formidavel de 
decisão. 

Era um homem de Estado. dobrado de um fino literato 
e historiador. No interregno dos ]{lbores legislativos ou go
vernam<'n taes, brindava a França, frequentemente, coro livro9 
que são verdadeiras obras primas. 

Conferencisla dos Annaes, era ouvido com verdadeiro en
canto e, aos 72 annos, chamado ao governo de concentração 
nacional de Doumergue, elle se patenteou ainda o mesmo 
hcmcm ardoroso de seus tempos de joven parlamentar, mo
vendo-se com extrema facilidade no dédalo da politica inter
nacional européa e restabelecendo, rapidamente, a posição da 
Franca, gravemente compromettida em consequencia de cer
tos episodios que antecederam de pouco á ascenção de Dou
mergue. 

A Franca, naturalmente, se cobre de luto, e ainda que 
seja um paiz rico de homens notaveis em todos os departa
mentos da actividade humana; ainda que conte, entre os se'lS 
politicos, uma numerosa elite que fornece, com facilidade, 
quadros completos para os governos que alli se succedem, 
Barthou excedia de tanto a craveira commum que o se\1 
desapparecimento assume as proporções de um desastre na
cional. Os Francezes não esquecerão nunca que á sua clari
videncia e energia deveram a votação da lei de servico militar 
por tres a._nnos, graças á qual o horroroso choque de 1914 foi 
supporlado sem desfallecimento. Demais, as condições lra
gieas da sua morte, em razão de um attentado de que elle 
foi a victima fortuita e não designada, redobra o p,.:;ar do 
Mundo, vendo extinguir-se, com tão pl'eciosa vida, uma in
telligencia e um caracter de tão poderosa irradiação. 

Logo d-epois de tão horrível attent..a.do, succedeu tambem 
o fallecimento do ex-Presi<Iente Poincaré, cuja accão- na po
lítica franeeza é de hontem e nã<J pr&.i.sa ser rememorada. Po
incaré tinha fama de ser um espírito impregnado de logica 
jurídica. formalista. e frio. Ha, porém, varias episooios, em 
moment.os -emooi<mantes da politica de seu Paiz, que mostram 
não ser fundada semelhante apreciação. Foi elle quem disse, 
num banquete <>f:t'er.ooid-o na Palacio de Elysêos ac. Presidente 
Wilson, quando ainda não seccara a tinta do Tratado de Ver
salbes c este se afigurava um instrumento de virtualidades 
irresistiveis, que "a p(U é uma construcção continua"; con
ceito cuja força e profundeza o futuro proximo justificaria. 
Alludia o eminente homem de Estado aos factores moraes 
que influenciam decisivamente a vida dos povos, como a dos 

C. D. - VOLUME VI 2 
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indivíduos, e á vigilancia diuturna com que os governos 
precisam preservai-a, e mostrando-se assim advertido de 
que nem tudo se domina com l-eis e contractos, de~mentio 
aquella reputação, tão legendaria . quanto immerecida. 

Presidente da Republíca, durante a grande guer-ra, e Pre
sidente do Conselho na crise monetaria que ameaçou a Fran
ca nas suas fontes vitaes, Po-incaré salvou duas vezes a sua 
grande Patria; uma vez, com Clemenceau e com os grandes 
chefes militares; a segunda vez, sosinho, sem outra força 
senão a da sua energia inquebrantavel. 

Requeiro, Sr. P-residente, que, em signa! do nosso pe,ar, 
se consigne em acta um voto de condolencias pelo desappa- ' 
recimento das tres illustres personagens a que acabo de 
me referir, que se telegraphe ao Governo Francez dando 
conhecimento desse voto da Camara e, ainda, que, particu1ar·
mente, em homenagem á memoria do Rei da Yugo-Slavia. 
seja levantada a sessão de hoje. (Muito bem! Muito bem! O 
orador é cumprimentado e abraçado. ) 

O Sr. Presidente - A Camara acaba de ouvir o discurso 
e o requerimento do Sr. Deputado Raul Fernandes. 

Em discussão o requerimento. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, vou submettel~o a 
votos. 

Os Senhores que approvam o requerimento formula.rll) 
pelo Sr. Deputado Raul Fernandes, queiram conservar-.)e 
sentados. (Pausa.) 

Foi approvado. 

5 

Obedecendo ao voto da Camara a Mesa vai telegrnpba.r
ao Governo da Franca e, em homenagem á memoria de 
Alexandre I, encePrar a sessão, marcando para amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DJA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para discussã() e volacão da Mensagem 
do Sr. PI'esidente da Repubhca, sobre a nomeação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Volacão do projecto n. 16, de 1934, estabelecendo que os 
governos dos Estados sejam exercidos pelos Presidentes dos 
r espectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem as 
eleições de que trata o art. 3° de "Disposicões Transito
rias", da Constituição Federal (em virtude de. urgencia) (ia 
discussão.) 

Votação do projecto n . 45, de 1934, orcando a Recei
ta Geral da Repuhlica, para o exercício de 1935 cza. dis
cussão). 

Votacão do projecto n. 4.-6 A, de 1934, fixando a. des
pesa do Ministerio da Fazenda para 1935, com parecer da 
.Commissão de Orçamento sobre as emendas (28 discussão} • 
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Votação do projecto n . . 47 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, para 
o exercício de 1935, com parecer da Gommissão de Orçamen-
to, sobre as emendas (2a discussão). · 

Votação do projecto n. 48 A, de 1 ~34, fixando a des
pesa do Ministerio das Relações Exteriores, para o exercício 
de 1935, com emendas da Commissão de Orçamento (2a. dis
cussão) . 

Votação do projecto n. 49 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Marinha, para o exer~icio de 1!135, 
com parecer <la Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a. discussão). 

V<Otacão do projecto n. 50 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Guerra, para o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(23 discussão) . 

Votar..ão do projeclo n. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa do 1\finisterio do Trabalho, Industria e Commercio, para 
o ex e r<: i cio o e 1935, com parecer da Com missão de Orca
menta sobre as emendas (28. discussão). 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Educação e Saude Publica, para o 
exercicio de 1 (}35, com pa.recer da Commissão de Orçamento 
sobre as emendas (2a. discussão) • 

Votacão d(l projecto n. 53 A, de 1~34, fixando a des
pesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para o exer
cício de 1935. com parecer da Commissão de Orçamento so
br·e as emendas (2a. discussão). 

Votação do projecto n. 54 A, de 1934, fix3.ndo a des
pesa do Ministerio da Agricultura, para o exerr.icio de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a. discussão). 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergamini ófferecidos ao projecto n. 6, de 193-i, 
estabelecendo providencias para a realização das proximas 
eleições. · 

Votação do parecer n. i, de 1934, negando licença pedida 
para proseguimento do processo instaurado contra o Depu

' íado João Villasbôas (discussão unica.) 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
seg1Iimento do processo criminal instaurado contra o Dr. 
Luiz Vieira de Mello, indepei:lde de licença da Camara 
(disc1tssuo unica.) 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que ii.i.de
pende de licença da Camara o proseguimento do p'.'oce~so 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva 
(discussão . unica. ) 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitl.lres do 
Collegio Militar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unica.) 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reco!lhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unica.} 
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Votação do requerimento n. 39, de 1934, dO' Sr Acyr 
Medeiros e outl."os, pedindo informações sobre o resulil11o a 
que chegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuante 
da União (discussão unica. ) 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Thea~ro 
Municipal (discussão un.ica.) 

Votação do requerimento n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
Tenente-Coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica.) 

Votação do requerimento n. 42, de 1934, do Sr. Acyr 
medeiros e outro, de informaçãões sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. An tonio 
Rordrigues e outros, <ie informações sobre prisões de opera
r ios, que enumera (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 44, de 1934., do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre demissão de um 
meprega-do da Escola Sete de Setembro (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o dispos to no art. 104, letra e da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 4.6, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações .sobre se nas Estradas de Ferro 
da União continúa sendo cobrada a taxa de viaçã<l Federal 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informacões ao Ministerio da Agricul
tura ~obre colonias de pesca (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. -i8, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações aos Ministerios da Justiãa e Viação, 
sobre apera.rios envolviáos no movimenlo grevista de 5 de 
Setembro corrente (discussão unica . ) 

Votacão do requerimento n. 49, de 193~, do Sr. Acureio 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho sobre um 
recurso iniel'IPosto por operarias do Syndica.to dos Traba
lhadores da Companhia de Cimen·to "Portla-nd" (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 50, de t934, do Sr. João 
Villasbõas, de informações ao Mir..isterio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 51, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, de infoarmações sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 52, de 1934, do· Sr. Alcan
ta.ra Machado, de informações ao Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, -sobre reintegração de um funccionario da 
Inspectoria de Seccas (discussão unica) . 

Votacão do requerimente n. 53, de 1934, da Sr. Cunha 
V-asconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas copias dos pareceres dos Consultores Technicos e Ju-
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rídiM daquella Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussã() unica) . · 

Votação do requerimento n. 55, <!e 1934, dü Sr-. Antonio 
Rodl."igues e outro, de informações ..sobre dispensa d·e empre
gados no Serviço da Febre Amarella (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobl'e dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantal'eira de Viação .Flu
minense (discussão unica) . 

Volacão do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações· sobre nomeações de fui).ccio
narios (discussão unica ) . 

Votação do requerimento n. 58, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão unica.) 

Votação do requerimento· n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de technicos de Con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Federal 
(discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeacões de medicas, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) . 

Votat;ão do requeriment.o n. 6i, de 1934, do Sr. Adolpbo 
Bcrgamini. cle> informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a conskução de hospitaes (discussão- unica) • 

Votação do requerimento n. 62, rle 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio Na
cional (discussão unica) . 

Vota~ão do requerimento n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 6ft, de 193'•· do Sr. Henrique 
Dodsworlb, de jnformacões sobre pagamento a funccionarios 
do In-stituto de Meteorologia (discussão unica). 

Vot.acão do l'equerimento n. 65, de i934, do Sr. Thiers 
Pel'issé, de informações sobre conlracto entre a Cit.y Im
pr'ovemcnls e o Governo Federal (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 66, de 193''· do Sr. Acurcio 
Torres, de informações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edificio para séde de nossa. Embaixada na 
Republica Norte Americana (discussão unica) • 

Votação do .requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de inforrnaç,ões sobre nomeações e promoções de fun
ccionarios da Pniversidade do 'Rio de Janeiro (discussão 
unica). 

Votação do requ~rirnento n. 68, de 1934, do ~r. Thiers 
Pel'iss-é, de informações sohre contracto celebrado entre a 
Prefeitura do Districto Federal e a Light and P·ower (dis
cussão unica) . 

Votação do requerimento n. 69, de i934, do Sr . AcyJ.' 
:M.edeiros e outros, de informaccas sobre venda de armamen
tos (discussão unica. 
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Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alean
tara .Machado, de informações sobre reintegração de profes
so.res vitalícios da Escola Militar (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 7i, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Rockefeller com o Governo da União 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 72, de H:34, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 74, de 193·1, do Sr. Adal
berto Corrêa, de informações sobre colonização da:; fazendas 
Santa Cruz 13 São Bento (discussão unica) . 

Votação do requeriment-o n. 75, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre um funccionario do Mini~
terio da Educação e Saúde Publica (discussão unica) • 

Levanta-se a Sessão ás H horas e 40 minutos. 
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67" Sessão, em 18 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

As 1.\ horas comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino Lis
bôa, Waldemar M-otta, Alberto Diniz, Alfredo da MaLta, Veiga 
Cabral, Godofredo Vianna, Luiz Sucupira, Waldemar Falcão, 
Leão Sampaio, Velloso Borges, Herectiano Zenaide, Souto 
Filho, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Izidro Vasc-oncenos, 
Rodrigues Daria,. Deodato Maia, Fernando de Abreu, Godo
fredo Menezes, Henrique Dodsworth, Ruy Santiago, Olegario 
Marianno, Adolpho Bergamini, José Eduardo, Cardoso de 1\lello, 
Francisco Marcondes, Augusto Viegas, Matta Machado, Raul 
Sá, Waldomiro Magalhães, Celso Machado, Guaracy Silveira, 
José Ulpiano, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, 
Annes Diz.s, Frederico Wolfenbutte:t, João Simplicio, Minua
no de .Moura, Acyr Medeiros, Vasco de Toledo, Antonio Ro
drigues, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, Edwald Pos
solo, Ed·mar Carvalho, Alvaro Ventura, Pedr<> Rache, Mario 
Ramos, Pinheiro ;tiw..a e Moraes Paiva. (54). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 54 Srs. Deputados. 

O Sr. Waldemar Motta (!!0 Secretario, servindo de 2°) 
procede á leitura <la Acta da Sessão antecedente, a qual é, 
sem observacôes, apro0vada. 

2 

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

O Sr. Clementino Lishõa (3° Secretario, servindo de i 0
} 

declara que não ba expediente a ser tido. 
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Vai a imprimir para ser remettido á Com
missão qe Finanças, de accordo com o § ~o do 
art. 146 do Regimento, .o seguinte 

PRo.TECTO 

N. 109 - 1934 

Autoriza o Poder Executivo a contratar, com quem maiore~ 
vantagens offerecer, mediante concurrencia publica , o 
serviço de navegação fluvial do Estado do Maranhüo, 
nos rios Itapecuní, Mearim, Pindaré, blunim e (Jajapió, 
p eLo prazo t4e 10 annos, com a subvenção de 500:000$000 
(quinhentos contos de réis)~ por a11no. 

(Finanças 88, iie 1934) 

O Poder Legislativo da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil: 

Consiàerando que terminaram em 15 de Fevereir~, 27 
de Marco e de 26 de Maio do corrente anno, os contractos a 
que se referem os Decretos ns . 18.526, de 7 de Dezembro de 
1928; 18. 525, de 7 de Dezembro de 1928, e 18.549, de 28 d& 
Dezembro de i 928; 

Considerando que é absolutamente necessari a a manu
tenção da navegação nos diversos rios do Estado do Mara
nhão, porque indispensavel ao seu desenvolvimento eco· 
nomico; 

Considerando que não convém subv-encionar linha con ... 
corrente a uma Estrada de Ferro da União, como a linha do 
rio Itapecurú entre São Luiz e Caxias, mas mantel-a obrl
gat.oriamente; 

Considerando que é indispensavel, para regularidade rlo 
trafego, manter o concessionario o servico de desobstruccilo 
e limpeza dos rios Itapecurú, Mearim, Pindaré, Munim o 
Cajapió; 

Considerando que sem auxilio de subvencão razoavel, 
não é possível exigir material nov() e remodelado para o 
serviço; 

Considerando que pelo Decreto n. 24.363, de 8 de Junho 
de 1934, já foi autorizado o Ministerio da Viação e Obras 
Publicas a contractar, mediante concurrencia publica, pelo 
prazo de 10 annos e com a subvenção de 340:000$000 (tre
zentos e quarenta contos de réis), o serviço. de navegação dos 
rios Mearim, Pindaré, Munim e Cajapió, no Estado do Ma
ranhão; 

Considerando que é insuficiente a dotação fixada no 
citado De.creto n . . 24. 363, de 8 de Junho do corrente anno, 
para exigir material fluctuanl.e remodelado, mais conforta
vel, novo e bem assim ao serviço de desobstruccão e limpeza. 
citados; 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo aulorizado a elevar 
para 500:000$000, por anno, a subvenção para o servico de 
navegação fluvial do E stado do Maranhão, de que trata o 
Decreto n . 24.363, de 8 de Junho de 1934, e mais a obriga
toriedade da linha do Itapecurú entre São Luiz e Caxias, 
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bem como o serviço de desobstruccão e limpeza de todos os 
rios abrangidos pela mesma navegação, podendo abrir os ne
cessarios creditas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das Sessões, 18 de Outubro de i934. - Godo{redo 

Vianna. - Augusto Viegas. - Waldemar Motta. - Al
fredo da Matt a. -Joaquim Magalhães. - Rodrií/ues Daria. 
- Godofredo Menezes. - Ruy Santiago. -Alberto Diniz. 
- A. Pinheiro Lima. - Veiga Cf!.bral. 

Artigo 1.0 do Decreto n. 24.363, de 8 de Junho de 1934; 
Fica o Mínisterio da Viação e Obras Publicas autorizado a 
contractar, mediante concurrencia publica, pelo prazo de 10 
annos, e a subvenção maxima annual de 340:000$000, nos 
termos das demais clausulas, que com este baixam, assigna
das pelo ministro de Estado da Viação e Obras Publicas, o 
serviço de navegação referente ás linhas fluviaes do Mea
rim, Pindaré, Cajapió, Munim, e á de Caxias a Picos, no Es
tado do Maranhão . 

O Sr. Presidente -Tenho sobl'e a mesa. c vou submetter 
.a v-otos.. ·O seguinte 

REQUERIM!':STO 

Requeremos a nomeação de uma Commissão de cinco Se
nhores Députados para receber c apre~ntar as homenagens 
da Camara, a Sua Eminencia o St·. Cardeal D. Sebastião 
Leme, Arct:bispo do Rio de Janeiro que regressa amanhã de 
Buenos Aires, onde foi ass istir ao 32• Congresso Eucharistico 
Internacional. 

Sala das Sessões, 18 de Outubro de 1'934 . - .Mario dle A. 
Ramos. - Oodofredo Vianna. - Alberto Dini;;. - Leilo Sam
paio. - J. E. de Macedo Soar es. - lrf. C. de Góes Monteir o. 
- H. Anne.s Dias. 

3 

O Sr. Mario Ramos - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Ma
rio Ramos. 

O Sr. Mario Ramos - Sr. Presidente, parece-me desne
cessario justificar esLa homenagem ao Sr. Cardeal Arce
bispo do Rio de Janeiro, depois que Sua Eminencia r e
gressa de assistir a esse memoraveJ Congresso Eucharis~ 
tico, que reuniu em Buenos Aires, de todas as partes do 
mundo, não só os mais eminentes prelados da Igreja Ca
tholica, como innumeros peregrinos que, ao derredor da 
Sagrada Eucharistia, fizeram acto de fé e manifestacão de 
amor á Paz. Tal é o respeito e affecto que D. Sebas
tião Leme, zeloso pastor, merece de todos os brasileiros. 

Ainda hontem, quando o illustre leader desta Casa pe
dia um voto de condolencias para as vietimas da trage
dia que ha poucos dias se desenrolava na Europa, ani
quilando as vidas preciosas do Rei Alexandre e do gran-
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di! Barthou e estendia esse voto ao passamento do eme
rito estadista, senhor Poincaré, eu me lembrava de que, 
se de facto era de lamentar e, ao mesmo tempo, de aca
brunhar tanta tristeza que neste momento envolve a at
mosphera da Europa, não podíamos -deixar de, simulta
neamente, nos consolarmos por esse episodio inconfun
'divel, que se passava em Buenos Aires, na nossa America 
Latina. 

Se nessas horas tragicas e desoladoras a Camara dos 
Deputados, num movimento ile> altos sentimentos de so
lidariedade humana, 'lançava em sua acta as condolencia.s 
e suspendia a sua sessão, naquella mesma hora veriii
cavam-se, em Buenos Aires, manifestações que nos ele
vavam a uma atmosphera espiritual, em busca de apoios 
e consolações outras capazes de trazer animo, para pro
seguirmos na nossa rota, através as difficuldades que o 
destino nos offerece. 

Esse Congresso Eucharistico, realizado em Buenos Ai
res, ao qual assistiram, não só Sua Eminencia o Cardeal 
D. Sebastião Leme, como grande numero de prelados bra
sileiros e incontaveis peregrinos, deve eonstituir motivo de 
intima satisfação para todos os que querem elevar os sen
timentos da humanidade, congraçando-a em torno da paci
ficação dos espiritos e do ensino cada dia. mais vivo e 
mais sincero do Divino Mestre. 

Requerendo, assim, essa homenagem da Camara á Sua 
Eminencia o Cardeal D. Leme, desejo tambem que fique 
na acta de hoje, nos Annaes da nossa sessão, já que me 
me refiro ao Congresso Eucharistico Internacional de Buenos 
Aires, ·um pequeno trecho, do profundo e notavel discur
so ali proferido, não por um Cardeal, nem por um sacer
dote, mas por um laico, por um homem de Estado, de 
grandes responsabilidades, como seja o Presidente da Re
publica Argentina, o eminente Sr. General Augustin Justo. 

Com taes palavras exprimia S. Ex. os sentimentos, não 
só da Nação Argentina, mas tambem das multidões de pere
grinos que ali se encontravam vindos de todas as partes do 
mundo, para trazer, nesta hora, e naquella augusta solem
nidade uma affirmacão de fé e de esperança no futuro da 
America Latina, escudada e apoiada nos ensinos e na per
manente acção do Christianismo Civilizador: 

"Senhor do Universo, Deus das nacões e dos povos, Deus 
dos grandes e dos humildes, sois um divino pharol no meio 
do mysterio da vida. Deus do Evangelho, fazei cantar a 
esperança da humanidade. Sentimo-vos através de toda a 
creacão, através do infinitamente grande e do incommensu
ravelmente pequeno. Amamo-vos e bemdizemos o ardor que 
pondes nos coracões, as <Jonsolacões e esperanças com que 
nos alentaes e reconfortaes á beira do sepulcro. Adoramo
vos, porque nos erguestes do limo e nos destes a vida eter
na. Ouvi, Senhor, a supplica de um dos vossos mais humil
des filhos, collocado pelos seus concidadãos na gestão dos 
destinos do seu paiz. Vimos todos, argentinos e estrangei
ros, peregrinos de coração anhelante, para que nos façaes 
melhores e mais nobres, mais irmãos de nossos irmãos. 
Jesus todo-poderoso, fazei com que desca a paz no seio do 
povo argentino, assim como em todos os lares da nação e 
da AmerlCa i:ateira." 
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Com estas palavras, encerrou o il1ustre Presidente da 
Republica Argentina, a manifestação que o seu governo, em 
uma das cerimonias mais imponentes do Congresso Euca· 
ristico, offereceu ao povo argentino e a todos os peregri
nos que lá estavam. 

Não é possível olvidar, nem se deve deixar de relatar o 
aspecto maravilhoso daquellas 120 mil crianças que recebe
ram a communhão ao passar entre as quaes Sua Eminen
cia o Legado <:!e S. Santidade o Cardeal Pn.celli não poude 
deixar de exclamar que lhe parecia um paraiso! 

?\ão se podem esquecer aquelles 500 mil homens e mu
lheres, creaturas livres que, á noite, através. a Avenida da 
Mayo, affirmavam contritos em procissão seus sentimentos 
de fé e de confiança no Senhor I 

Não é lkito esquecer finalmente os dois milhões d!l 
homens argentinos e estrangeiros, entre os quaes se acha
vam os prelados e os peregrinos brasileiros que lá estavam 
affirmando Lambem não só a. propria fê e confíair.ça como 
a fé e a confiança dos compatricios que não puderam ter 
0 consolo e o jubilo de comparecer ao notavel Gongresso de 
alma e corações altos! 

Tudo isso, Sl". Presidente, parece justi!kar que a Ca
mara dos Srs. Deputados pratica acto de alta cortezia e es
tima, enviando uma commissão para apresentar sua~ home
nagens ao eminente Cardeal D. Sebastião Leme, arcebispo 
do Rio de Janeiro, (Muito bem, muito bem, O orador é 
abraçado e cumprimentado.) 

O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Acyr 
Medei-ros . 

O Sr. Acyr Medeiros requer e obtém permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Acyr Medeiros (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
qu~ro declarar que voto contra o requerimento, porque não 
vejo razão alguma para que a Camara se faça represen.Lar 
no desembarque do Chefe do clero interna<j_onal, visto como 
a autoridade suprema -dessa organização, o Papa, ainda não 
deu uma dem.onstra~ão dos seus sentimentos humanitari-os, 
levantando a voz para quebrar o silencio dos logal:'es em que 
reinam a dôr, a miseria e a fome . . 

Nós, que representamos a massa, essa massa que traba
lha, que soffl"e, que sente fom e e sente frio, ante a indiffe
renca <los poderosos, sem que o Sr. Cardeal D . Sebastião 
Leme ao menos erga sua voz de protesto para dizer que é 
preciso seguir aquelle preceito fundamentai que o grande 
nazareno prégava-"Amai-vos uns aos outros" - não po
demos votar a favor do requerimento, 

O SR. MARio RAMos - Toda a christandade outra coisa 
não faz senão colimar esse objectivo, mas concretamente. 
Todas as obras de caridade que existem estão apoiadas em 
sentimentos chrístãos e na sua maioria dirigi<las por chris
tãos . 

. O SR. ACYR MEDEIROS - Respondendo ao aparte de 
V. Ex., devo dizer que nã.o acceitamos os principies de ca
ridade, porque a natureza não é propriedade de ninguem, 
mas pertence a Deus . 
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A caridade é um artifício dos poderosos para humílhar 
os que precisam viver dessa natureza. 

Ella é de todos e não é. de nínguem. Não se p6de, pote, 
comprehender que uma parcella desse tod-o seja acceita como 
esmola, quando é dada por Deus indifferentemente a todos. 

Esta é a resposta ao aparte do Hlustre e distincto CG1-
1ega, Sr. Mar-io Ramos. 

Sr. Presidente, ainda discordo do requeriment-o formu
.Iado, porque entendo que não podemos ir além dos limites 
que nos são traçados pelo proprio fundador d-o christianism{), 
Jesus Christo, que affirmava: "Em verdade vos digo, que o 
meu reino não é deste mundo." 

Se EHe affirmava isso, como J}odemos prestar honrarias 
aos seus representantes? Onde está a verdade, a sinceridade 
dessa gente? 

Pergunto, Sr. Presidente, c ninguem me responde. 

Christo, creador do christianismo, affirmára que o seu 
reino não é deste mundo; entretanto, os seus pseu<:!os repre
sentantes na Terra, vêm pedir pompas e galas á massa sof
fredora, que vive espoliada nos seus direitos e curte toda 
sorte de miserias. E o Vaticano, que accumula ouro de todas 
as nacões do mundo- porque todas as energias para lá são 
canalizadas -, assiste, indifferente, ao padecer da humani
dade, sem que distribua o superfluo do que possue, afim de 
mitigar as necessidades dos outros, muito embora não accei
temos a caridade, porque ella ê infamante, humihante e não 
é compativet com os principias de humanidade. 

Devemos nos lembrar .de que o sabio Mestre Jesu~ 
Christo disse: "Amai aos outros como a vós mesmos." Isto, 
Sr. Presidente, dentro do principio de que a natureza é de 
todos e não é de ninguem. A todos assiste o direito de gozar 
dos seus beneficios indistinctamente, sem que ni.nguem 
possa lançar mão de lia para dal-a como caridade. Ella não 
é propriedade dos capitalistas, do Papa, nem do Cardeal 
D. Sebastião Leme. 

É por essas razil~s que, em Iace de taes pr-incípios, voto 
contra o requerimento e espero que a Camara me ac-ompanhe 
nesse voto, porque, se assim não fOr, daremos uma demons
tração do nosso desprezo aos postulados do verdadeiro chris
tianismo, que parte do grande phi1osopho Jesus Christo. 
(Muito bem; muito bem.) 

Em seguida, é dado como approvado o re
querimento do Sr. Mario Ramos e outros. 

O Sr. Acyr Medeiros (Pela o1·dem) requer verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhel}e-se 
terem votado a favor 35 Srs. Deputados e contra 6; total 41.. 

O Sr. Presidente - O requeriment(l foi approvado. No
meio para constituir a Commissão os Srs. : Mario Ramos, 
Velloso Borges, Godofredo Menezes, João Albe>:rto e Frederico 
Wolfenbutel'l. 
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Tenho sobre a mesa varios requerimentos que vão ser 
lidos. 

4 

São, successivamente, lidos apoiados e postos 
em discussão os seguintes 

REQUERIMENTOS 

N. 77- 1934 

Requeiro sejam prestadas á Camara dos Deputados in
formações detalhadas quaes os resultados do inquerito sobre 
o rumoroso caso do "Cambio Negro" e a <la "Banha", por 
quem de direito que sobre o assumplo possa prestar os ne
cessarios esclarecimentos, afim de que a opinião publica te
nha. conhecimento quaes os responsaveis ou responsavel 
pelo desbarato de suas energias. É de mgente ne~essidade 
dar-se conhecimento ao povo, a quem cabe responder pelos 
crimes constantes que se commettem, contra os seus interes
ses, ficando os responsaveis a cober~o do julgamento da opi
nião .PUblica em virtude do regimen de irresponsabil idade em 
que vem sendo o Brasil administrado ha /16 annos de Regi
meu Republicano. 

Agora que se aproxima o pleito eleitoral e que o povo 
tem que escolher os seus mandatarios, é de todo inte.resse 
que a elle se dê conhecimento, quae:'i "os caçadores de votos 
deveriam a estas horas estar na cadeia, pelos crimes que 
commetteram contra o interesse do povo, delapidando os co
fres do Thesouro, afim de se fazerem reel'eger ou eleger" . 
Assim, os que não estão .ligados a nenhum outro interesse 
senão o de bem servir ao Povo, formulam o presente reque
rimento com objectivo unico de demonstrar que o actual re
gimen não resolve nem resolverâ o descalabro financeiro em 
que se acha o Brasil. Nós da minoria classista, se não pode
mos corresponder a.os desejos integ~aes do pro~·etariado e do 
Povo, tivemos como marco demonstrativo da vantagem da 
representação de classe no pa;:lamento brasileiro a nossa 
.absoluta independencia, sem ligação de ordem IJOlitica par
tidaria cem quem quer que seja, girando a nossa ac~ão em 
torno de i<.léas e do principio de absoluta moralizacão dos 
costumes político-administrativos, sem se preoccupar que 
agrade ou desagrade aos poderosos do momento. A nossa 
preoccupacão tem sido invariavelmente a de bem servir ao 
priJletariado e ao Povo em geral. 

Sala das Sessões, 26. de Setembro de 1934 . - Acvr Me-
deiros. · 

:Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 78- 1.934 

Requeiro sejam prestadas á Camara dos Deputados, 
pelo Exmo. Sr. Ministro da Marinha, as informações re
ferentes aos itens abaixo: 

1° - Porque continuam afastados dos seus respectivos 
postos, os Sub-officiaes e Sargentos da Armada, reformad()S 
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adminíst1ativamente (de :1930 a 1933), entre os quaes estão 
os seguintes: 

Sub-official enfermeiro, Antonio Barroso Lisbôa, com 
mais de dez annos de serviço; Sub-official enfermeiro, Ar
thm de Oliveira Fernandes, com mais de annos àe servi
co; Sub-official, 'João Ferreira Mendes, com mais de 1'6 annos 
de serviço; Sub-official, Euclydes Costa; Sub-offi.cial, Ma
noel Antonio Pereira, com mais de 20 annos de serviço; 
1° Sargento Nominato Alves, com mais de 19 annos de serviço; 
2° Sargento Simplicio Julião de Oliveira, do Corpo de 
Fuzilei.ros Navaes, com mais de 16 annos de serviç.o. 

2° - Qual o motivo da reforma a que se refere o iten 
1° e quaes os processos que responderam e em que data? 

3° - Se responderam a crime funccional após o movi
mento revolucionaria de 1930, qual a natureza desse delicto, 
onde e quando foi commettido? 

4° - Porque não foram ouvidos pelas commissãlss de 
syndicanci.as, conforme preceitua o artigo 2° do decreto nu
mero 19.700 de 12 de Fevereiro de 1931, combinado com (l 

decreto n. 21.062 de 12 de Fevereiro de 1932, antes de se-
rem ref()rmados administrativamente? ' 

Sala das Sessões, 7 de Outubro de 1934. - Acyr Me
deiros. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 79 - 1934 

Requeiro que, ouvida a Camara dos Deputados. seja a 
Mesa autorizada a dirigir-se ao Ministerio da Fazenda, para 
informar baseada em que dispositivo de lei. fundament011 
seu acto, para dispensar em 22 de Junho de 1'934, o escriptu
rario da Fazenda de Santa Cruz, João Baptista tle Oliveira, 
que possuia trinta e seis annos de serviços publicas, sendo 
quinze annos no~ Armazens da Capatazia da Alfand('ga, .:;eis 
no Exercito e quatorze no Ministerio da Fazenda como e.s
cript urario. 

Sa:a <las Sessões, 8 de Outubro de 1934. - Ruy Santia(lo. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

E' Iido, apoiado e enviado á Commissão Exe
cutiva o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 80 - 1934 

Requeiro após publicação no Diario da Casa, sejam re
mettidas ás commissões de Estatuto do Funccionalismo Pu
blico, Ort;a.mento e Finanças, as copias junt.as, dos "memo
riaes" enviados ao Sr. Presidente da Republica pelos auxi
liares de escripta e pelos serventes não tit.ui<~dos do Colle
gio Militar, afim de que sobre os mesmos se manifestem as 
alludidas Commissões. 

Sala das Sessões, 9 de Outubro de 1934. - Mozart 
Lago. 
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5 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Leão Sampaio, 
primeiro orador inscripto. 

O Sr. Leão Sampaio requer e obtém permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Leão Sampaio (Pela ordem) - Sr. Presidente, o 
motivo que me leva, hoje, a occupar a tribuna r eside · na ne
cessidade que tenho de trazer alguns esclarecimentos á Casa, 
relativos a uma emenda que tivemos opportunidade, o Sr. 
Deputado Xavier de Oliveira e eu, de apresentar ao Orça
mento, na parte em que fixa a despesa do Ministerio da Via
ção e Obras Pub ilcas, e que se lê no proj eclo n. 53-A, de 1934, 
sob n. 4. 

Essa emenda di-z o seguinte: (Lê) • 

"Ministerio da Viação - Verba ga: 

Destaque-se -ou agmente- s:e a quantia d(> 
120:0008000 para pagamento a Luiz Severino Dias, 
por motiv:o da construcção do Açude Severino no 
município de Crathéus, E . do Ceará, por elle realizada 
como proprietario, sob o regime de cooperação da Ins
pecloria de Seccas" . 

Procuramos, Sr. P ~·esidente, justificar a emenda da se
guinte maneira : (Lê) . 

"O orcamenLo officiat para conslruccão do Açude 
Severino, na Fazenda Bella-Vista, do Munici-pio de 
Cratbéus., no Estado do Ceará, de propriedade de 
Luiz Severino Dias, importou em 209:971$100. Não 
obstante a execução do servico orça.:1c o CiJs1o do ma-
terial j:> !OI mão de obra. pP.Ios preco~ em·rPnt<•<: M0nta 
á somma de 450:750$000 . Gomo se vê, deduzidos dos 
450 :750$020 os 209:971$100, verifica-se uma dif
fcrcnca de 240:778$920, além do· previsto no orça
mento official, que representa o prejuízo soffrido 
pelo proprielario . Não é justo que, tendo sido o acu.de 
altudido, construido pelo processo de coperação entre 
o propríetario e o poder publico federal, que em lei 
assegura um auxilio de 50 o/o aos proprietarios que 
construam acudes, mediante -orçam entos aprovados 
pelas r epartif;ões federaes a que estejam affectos 
taes serviços, soffra 0 patrimonio particular tamanho 
preJuizo consequente da irr.pontua l i'i;~d e 0u ~·ecusa. 
por parte do poder publico. ije rlar ~nmprimcnto 
aquillo a oue se obrigou por !Pi "~X"Pl'~ssa . 
· Seria inexplicavel que, visando a lei de coope
ração referida incent.ivar o dAsenvolvi'm~>nt,.. rl~> nbt·as 
que favoreçam a prosperidade da agricultura, na 
região s ecca do Nordéste, · converta o poder publico o 
proposito de amparar as iniciativa~ [JartJCu i:ues. 
consignadas na lei, em fonte rl e pre.iu i?.Os for<:ad 0s 
para as mesmas. 

Uma vez verificada a deficiencia do oi'çnmento 
e allegado esse facto com fundamentos rea"'s pela 
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parte interessada, o que competia aos representantes 
do poder publico era mandar proceder á reeti!ica
cão do mesmo, afim de que se pude;:;se, as~im, fixar 
o custo real da obza, concorrendo o Governo com 
o que lhe cabia contribuir por lei. Entxetai.:to, tai não 
foi feito. · 

Impõe-se, pois, por parte do Poder Legislativo, 
urna medida que, por equidade, evite o empobreci
mento forçado do proprietario." 

A douta Commissão de Orcamento manifestou-se con
traria á emenda em apreço, fun.damentando como segue o 
seu parecer : (Lê). 

"A Camara dos Deputados nada tem a ver com o 
insuccesso àe qualquer interessado na construcção' de 
uma obra publica, pelo facto do custo real da obra 
ter sido superior ao oroado . Ignora-se a existencia. 
de qualquer contracto entre Luiz Severino Dias e a. 
Inspectoria de Seccas. Se a lei não foi cumpri4a, 
caberá ao prejudicado recorrer ao Poder Judiciario." 

A Commissão de Orçamento é de parecer contra-
rio á ememda. ... 

O argumento por e1la apresentado é um só, isto é: ""A 
Camara dos Deputados nada tem a vêr com o insucccsso de 
qualquer 1ntr~ressado na ~.onstrucçào de uma obra publica, 
pelo facto do custo real da obra ter sido superior ao or
çado''. E depois sugge,·e o recurso de que se poderá valer 
a partP que SE' julga prejudicada, quando diz: 

·se a lei não foi cumprida. caberá ao pr~?judicado re
correr ao Poder Judiciario. ~ 

Sr. Pre::;idente, ba, entretanto, um período intercalado 
entre o a1·gum<>nto opposto e o recurso pela ilustre Com
missão offerecido. Este periodo é o seguinte: "Ignora-se a 
existencin de qualquer contrac!o entre Luu Severino Dias e 
a lnsTJectoria de Secca$. • 

Confesso, Sr. Presidente, não fóra tal declaracão. não 
fOra o que nesM pcriodo se contém, a ora não viria occupar 
a atlenção da Camara. Essa declaração, porém, encerra ma· 
teria d~ cerlo modo grave, por isso que, ao meu ver, põe em 
duvida :1 existenria da conslruccão do açude, com o auxil io 
cia Inspectoría de Seccas, a que se refere a emenda - per
mitta-me a nobre commissão que assim me express<> - o 
que vale por um gesto de pouca confiança na palavra dos 
signatariil~ da mesma . 

Ora, Sr. Presidente, é esta duvida, a qual, sa fundada, 
viria de encontro ao nosso credito, que, neste momento, venho 
desfazer. :.fada diria se o nobre relator da Comissão da 
orçamento houvesse traduzido por modo diverso o seu pen
samento. T1vesse declarado, por exemplo, não haver 
sido apresentadas copias dos dois orçamentos, do orçamento 
official e do orçamento defendido pela parte, afim de pos
suir materia sobre a qual se pudesse manifestar; ainda 
quando em tal hypothese declarasse, não sendo a commissão 
orgão technico. fa!tar-U .. t.. oompetencia para um pronun
ciamPnl!'! ~~u em faYor Je um ')U de 0'-11.r:>. 

Ademais. Sr . PresidEm~ f: . isto Qlle alle~a a Commissão 
é até contraproducente, vem em riesfavor do argumento que 
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apresenta, por isso que ou elle é procedente, isto é, a Ca
mara nada tem a ver com o insucesso de qualque-:- inte
res~ado na construccão de uma obra publica, pelo facto 
do custo rea! da obra ter sido superior ao orçado, e. por
tanto. não lhe arliantam provas da existencia do ~'C'ntracto 
em am·eço; ou. então, se, para robustecer o argumento, oppõe 
duvida á existencia do cont.rar-to. a prova da existcncia deste 
viria diminuir a forca daquelle. ~ão, porém, Sr. Pl'esi
dentP, uma coisa mdcpende da outra. A ser valida a argu
mentação, em nada lhe interessa que o contracto exista ou 
deixe de existir. em taes ou quaes condicões. Proclamada, 
porém. quf" fo i, a duv;da firou pesando sobre nós, ;;ig:nata
rios da emPnda, a rP.sponsabil idade de provar a existencia 
de um facto que implicitamente affirmamos. E' o que ora 
venho fazer. 

Começo por declarar que nenhum inttJ i to nos moveu 
ao formularmos a ('mr.nda em apreço, a não ser o de pro
porcionar um recurso que viesse modificar a ~ituacfio pre
caria em que se encontra o Sr. Luiz s~...-~rino Dias e decor
rente do emprehendim~nto que levou u effeito, coufiante 
no auxilio da Inspcctoria de Seccas. 

Conheci G ~r. Luiz Severino em p!"incipio deste anno 
quando . .lá depois dE' haver falado por diversas vezer. a quasi 
tod(Js os membros da representação cearense no Assembléia 
Constituinte. veto Lambem a mim solic~tar-mc o concurso 
no srmtido de, reunidos, levarmos o seu caso ao Exmo. Sr. 
!\tini.::t~n na V!ar,ão. a esse tempo o illustre Dr . .Tosó Americo. 

Rl:'sniYPmos. antes de dar qualquer pa;:;so em seu favor. 
diri~irmn-no~ atl dignn TnspPcfor Fcrtcral de Obra.., Contra 
as 8E't'ca~. no Ceará o Dr. Luiz Vieira, pois, além de ser a 
autor idade :n:lis compe~ente a nos transmittir informes se
guros, relativos ao raso, não podíamos, sem que talvez visse 
em nosso ackt al,:::uma desconsideracfio para com suii p('s
sôa, merecedora. por todos os titulas. por seus relevantes 
serviços prestados 4 lnspeetoria. que tão efficientemente 
dirige, do nosso maior apreco e consideração, não podia
mos. (ligo eu, agir por qualquer forma sem que antes tives-

. sem os uma sua palavra. em relação ao caso; tanto mais 
quanto o que plcif.P.:tva P. ainda pieitea o Sr. Luiz Severino 
vae. pelo mPnos até certo ponto, de encontro á sua actua
cão no processo de rcYisi'io do orcamcnto do açude Seve.-ino, 
por PIIP ittlJ!'ado deficiente. 

Vindo de encontro ao nosso desejo. em resposta. a te
legramma que lhP. dirigimos, enviou-nos o Dr . Luiz ViP.ira 
o se~ruinte: 

Aqlli, um pnrenthesis: não venho. como disse, provar 
á illnstrP. Commissão de Orcamento o direito que para si 
pleitea o Sr. Luiz Severino, nem tiio pouco arguméntar 
contra a sua preliminar estabelecida. O meu intuito é tão 
somente demonstrar que o contracto· entre Luiz Severino 
Dias e a Inspectoria existe. Para tanto V'llem este tele
gramma e alguns documentos que tenhn em mãos e eu.ia 
leitura ora passo a fazer: 

.. Deputado Leão Sampaio e outros - Rio. 
De Fortaleza, 3 de Fevereiro f934- Caso SeveriJ!O, 

lamentavel doloroso sob todos pontos vi ::ta, foi estu
dado maxíma ;:;ympathia; sua solução demorada tra
duzindo precisamente meticulosidade exigir-, pessoal
mente medidas esclarecedoras questão. Infelizmente, 
apesar toda boa vontade melhorar situação aquel19 

C. o·. - VOLUME VI 3 
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pobre homem, impossivel reparar por completo pre
juízos allegados, conforme exposição detalhada remet
ti M:ioisterio Viação. Cordeaes saudar-Ões. - Luiz 
Vieira, inspector Seccas 

Além deste telegramma, Sr. Presidente. tenhv em :nãos 
a resposta de quatro cartas de teOr mais 011 menqs le'Ua~ 
que o Sr. Luiz Seveirno dirigiu em Dezembro ao Dr. Juiz 
de Direito de Crateús, ~o prefeito, ao collector de rendas e 
ao presidente da Associação Commercial do mesmo n'lUnici
pio e cuja leitura passo a fazer. (Lê) 

"Exmo Sr. Presidente da Associação Commercial de Cra
teús. 

Amigo e senhor . 
Attendendo a necessidade de defender meus direitos, re

lativamente á deficiencia do orçamento organizadc• pelo 1o 
Districto da L F. de Obras contra as Seccas para a constru
ccão de um açude na minha fazenda "Bella Vista", desse 
município, recorro a V. Ex. no sentido de obter a aLtesta
ção dos seguintes itens: 

a) se é cert.o qoue construi o dito açude; 
b) se antes dessa construcção era eu pessoa de bastos 

recursos, gosando de credito elevado nessa zona; 
c) se com essa construccão, por deficiencia do orça

mento organizado pelo 1° Districto da I. F. de Obr as contra 
as Seccas, sacrifiquei-me de modo a h:mothecar todas as mi
nhas ·propriedades, inclusive o proprio açude; 

d ) se dessa siwacão a que me reduziu tal construccão 
decorreu para mim uma situação precaria, com grave pre
juízo do meu credito e desassocego da minha família. 

Da resposta de V. Ex. peço permissão para fazer o ·uso 
que convier á minha defesa. 

Com muita estima e consideração, cr0 . att0 • e obro. -
Luiz Severino Dias . 

Fortaleza, 9 de Dezembro de 1932". 
"Illmo. Sr. Luiz Severino Dias - Fortaleza. 
Ai.tendendo á solicitacão feita por V. S. sobre a infor• 

mação requerida acima, conforme itens, podemos respon
der-lhes do -seguinte modo a seguir: 

a) sabemos, por ouvirmos dizer, que o seu açude m 
fazenda "Bella Vista" já se acha construido; 

b) sabemos que antes da construccão gosava V. S. d{ 
bastante credito e era possuidor de elevados valores; 

c) sabemos que depois que V. S. iniciou a construccã< 
tem hypothecado seus bens, inclusive o referido açude; 

d) sabemos que vosso credito estã abalado e por ouvir· 
mos dizer que a causa do seu descredito foi ter V. (:;. dis· 
pendido muito mais na construcção do açude do que o valoJ 
que o mesmo foi orcado. 

Terminando, autorizamos a V. S. a fazer desta o US( 
que melhor lhe aprouver. 

Saudações - Pela AssociaÇão Commercial de Crateús 
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. Pedro Machado da Ponte, presidente. Moacir Aragão, dire
. ctor-secretario." 

"Reconheco ver-dadeiras as firmas supras do proprio pu
nho dos signatarios Pedro Machado da Ponte, Moacir Ara· 
gão, por ter dellas inteiro conhecimento. Dou fé. 

Crateús, 29 de Dezembro de 1932. - Em testemunho 
(l'vi. B. C.) da verdade. - O 2° tabellião publico, interino, 
Manoel Beserra Cavalcanti". · 

''Illmo. 81'. Collector das Rendas Federaes de Cratheus. 
Amigo e senhor. 
A defesa dos meus direitos relativam!lntP> ã def1ciencia. 

do orcamento organizado pelo 1° Districto da I. F. de Obras 
contra as Seccas para a const!'ucção do acude na minha fa. 
zenda "Bella Vista", desse município, 1eva-me: ~ solicitar de 
V. S. a aLleslação do seguinte: 

a) se é cerlo ter eu eonstruido o dilo açude; 
b) se, em virtude da deficiencia do orçamento respe

ctivo, da execução dessa obra, resultou para mim uma pre
caria situação economica e financeira, levando-me a hypo. 
thecar todas as minhas propriedades, inclusive o proprio 
açude; 

c}. se, po1· isso, me encontro na impossibílidade de salvar 
o patrimonio da minha familia, productc; de muitos annos 
·de labor honesto e assíduo, sem recursos para solver às 
meus compromisso~ assurnid05 -para a -execução da dita. 
obra; 

cl) se, antes do cmprehendimento desta, era eu pessoa 
de bastos t'ecursos e l(!rgo cl'edito nessa zona. 

Da resposta de V. S. peço permissão para fazer o uso 
conveniente á minha defesa. 

Com estima e consideração, cr0 • aW>. e, arr.0 • - Lui: 
Severino Dias. 

Fortaleza, 9 de Dezembro de 1932". 

"Cratheus, 28 de Dezembro de 1932. 
Illmo. Sr. coronel Luh Severino Dta:!J - Fortaleza. 
Respondendo a carta de V. S., à~ 9 do corrente, rela4 

tiva á construcção do açude a que se refere, na Fazenda 
•·Bella Vista". deste municipio, attendendo vossa 5'JII c: Ji Jr..3rr, 
informo sob os quesitos em apreço o seguinte: 

a) ter sido o referido açude construido por Y. S .; 
b) que, devido 6. execução dessa obra, resultou a precaria 

situação de hypotbecar suas pr,)priedades, inclusive o pro
pr·io a~ude; 

c) que abalado pelo excesso das grandes d9spe.;as en
ccntra-se V. S. na difficuldade de solver os seus compro
m :!:"-;os; 

d) que antes do emprehendimento desse serviço, fem
pre mereceu V. S. de ilimitado credito nesta zona, di:opondo 
sempre de grandes recursos. 

Desta resposta, poderá fazer o uso que lhe ·~onvi~r . 
Com estima e consideração, de V. S. amo. att0 • cro. 

José Carlos A. Saboya, collector federal." 
.. Reconheco verdadeiras letra e firma supra d l) prf) il!'io 

punho de José Carlos Angeri() de Saboya. Dou fé. - Cra-
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!.héus, 29 de Dezembro de 1932. -Em testemunho (M B C) 
da verdade. - O ~ tabellião publico, interino, Manoel Be
serra Cavalcanti. " 

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de Cratheús. 
Cratheús. 
Amigo e ~enhor. 
A defesa, que se faz necessaria, dos meus dir~itos 

perante a autoridade administrativa, relativamente á defi-· 
ciencia de orçamento do ac;ude que, nesse município, na mi
nha fazenda "Bella Vista,., construi com o auxilio :.la União, 
leva-me a solicitar de V. Ex. a attestação do seguinte: · 

a) se é certo ter eu conslruido o referido açnde; 
b) se, pot• deficiencia do respectivo orçamento o:-gani

zado pelo 1° Districto da I. F. de Obras Contra as Seccas, 
tal construccão acarretou-me uma precaria situação eco
nomica e financeira. de modo a exigir a hypotheca de todas: 
as minhas propriedades, inclusive do proprio açude; 

c) se dessa situação se originou a perda do meu crMito 
nessa zona; 

d) se, ant.es dessa construcc;ão, era eu pessoa rlP. basto:> 
recursos, gozando de prospera situação e muito credito. 

Da rE-sposta de V. Ex. peço permissão para fazer o uso 
que me convier perante as autoridades al1ministr.:1tivas do.
Palz. 

Com muita estima e elevada consideração, cro. att0 • e 
obro. - Luiz Severino Dias. 

Fortaleza, 9 de Dezembro de i932." 

"Sr. Luiz Severino Dias. 

Respondendo aos itens constantes de sua car ta ··etro. 
tenho a dizer que, não só por informações fidedignas r.omo· 
tambem por conhecimento pessoal, posso affirmar que o se
nhor construiu o açude na fazenda "Bella Vista", de :;u:1 
propriedade e que o orçamento da obra não pennil~in ~er 
feita a construcção sem grandes onus para suas proprieda
des, tendo o senhor sido obrigado a fazer hypother.as de seus 
bens, afim de terminar os servicos; se achando b:tsta!l~a w m
promettido seu credito, que, anteriormente, era um dos 1:1~.is 
solidos desta zona, em cons-equencia das grandes diffil~ ul
dades financeiras que ora atravessa o senhor, tudo. aliás,. 
proveniente das despesas enormes feitas com a conslL'ncção 
do açude referido. 

Desta resposta poderá fazer o uso que entender. 
Cratheús, 28 de Dezembro de i932. -José Olavo de Ro-· 

dr{.gues Frota. ,. 
.. Reconheço verdadeira a firma supra. di.e:o retro do PL'O

prio punho do doutor José Olavo de Rodrigues Frota. juiz 
àe direito desta cidade. Dou fé. Em testemunho (M B C) da 
verdade. 

_ Cratheús, 29 de Dezembro de 1932. - O 2° tabellião 
publico, interino, Manoel Beserra Cavalcanti " 
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"Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cratheús. 
Luiz Severino Dias - residente na cidade de Cratheús -

para defesa dos seus direilos, pede que V. Ex. se digne de 
.attestar: 

a) se o peticionaria constr uiu, nesse município. na su~ 
1azends. "Bella Vista", um açude com o auxilio rta União; 

b) se com essa construcção, por dcficiencia do respe
-ctivo orçamento organizado pelo i 0 Districto da I. F. de 
Obras Contra as Seccas, o peticionaria sacrificou-se para le
·-.,·ar por diante a dita conslrucção, hypothecando as suas pro
·pr iedades ne;;se município, inclusive o proprio açude ; 

c) se o requerente está, actualmente. em situação pre-
caria, o1·iunda esta da menvionada construccão. 

Pede deferimento. 
F ortaleza, Dezembro de 1932. - Luiz Sever-íno Dias 

"Allendendo ao que requer o peticionado, attesta: 
a) base de prcco da construcçüo do acude "Severino", 

·conLraclado entre o pcticionario e n União, foi deficiente, 
haja vista a revisão feita pela Inspcctoria das Seccas, no 
mesmo contracto; 

u) sei, pelo proprio peticionaria e seus credores, que o 
mesmo está com todos os seus haveres hypothccados, inclu
sive o açude em o.preco; 

c) affirmo por ouvir dizer. 

Cratheus, 29 de Dezembro de 1932 .-Hermogenes Thomas 
de Aquino, prefeito. 

"Reconhe~;:o verdadeira a firma supra do proprio punho 
de Hermogenes Thomaz de Aqui no (prefeito) , por ter della 
inteiro conhecimento. Dou fé. 

Cra theús, 29 de Dezembro de 1932. Em testemunho 
(M B C) de verdade. - O 20 tabellião publico, interino, Ma
noel Bcserra Cavalcanti!.. 

Como vê V. Ex., Presidente, c como veem os senho
res Deputados, todos. os documentos, que acabo -de tornar 
publico~. se referem á situação verdadeiramente penosa do 
·Sr. Luiz 13cvet•ino . Entretanto não pretendo, pelo menos no 
momento, tirar partido do que nelles se depõe em favor da 
causa que procuramo.;; servir com nossa emenda, mas sim 
deixar evidentemente provado, que não agimos levianamente . 

. Na conviiçüo, Sr. Presidente, de haver realizado o meu 
inluiLo dirijo-me particular mente á egregia Commissão de 
Finanças, por inte1·medio" do seu eminente Relatgr, talvez, 
embora, tardiamente. por já encerrado o prazo. de discussão 
do projccto n . 53-A, solicitando-lhe a honrosa attenção para 
o esclarecimento que venho de prestar. (Muito bem; muito 

-bem). · 

6 

O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o Sr . 
. Wa.ldemar ·Falcão. 

O Sr. Waldemar Falcão requer e obtem permissão para 
·.falar da bancada. 
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O Sr. Walde:mar Falcão (Pela ordem) - Sr. Presidente •. 
desejo apresentar. á consideração da Casa um projecto de· 
lei relativo aos serviços do porto do Rio de Janeiro. 

É sabiào que este porto, pela sua posição como esca-
la intermediaria de linhas de navegação que servem a varios 
paizes .da Ame rica, é visitado, não só por todas as pessoas que·· 
se destinam a este paiz, como pelas que demandam o Rio da 
Prata, tornando, assim, o Rio, por uma contingencia geogra- · 
phica, um magnífico entreposto de turismo. 

Devemos, portanto, offerecer aos que por aqui transi
tam o maximo de eommodidade, o maximo de conforto, afim 
de que levem de nossa terra outras impressões além da que·· 
já lhes dá a encantadora nalureza. 

Ora, Sr. Presidente, a situação de quem desembarca em 
nosso [!áes, nem se~pre é satisfatoria, em materia de trans
portes urbanos. Difficilmente o visitante encontra â mão um 
meio facil de percorrer os varios pontos da cidade, guiado -
:por pessõas devidamente habilitadas. A organização do ser
viço de transportes, a!Ii, é sobremodo {ieficiente e, direi mes
mo, algo anarchica. 

Pensei, então, remediar a lacuna, fazendo com crue o 
Touring Club que vem desempenhando papel tão notavel em 
todos os problemas de turismo <!e nosso paiz, pudesse ter a 
iniciativa principal em materia de organizacão desses servi
ços, e por isso, aproveitando a taxa que é cobrada aos que 
visitam os navios surtos no porto, suggíro que, através das 
disposições do projecto que formulo, tenha ella applicação · 
pratica, util, no ·Sentido de uma maior facilidade para os 
touristes. 

Dir-se-á que o projecto, visando a applicação da taxa 
por intermeàio àe uma instituição particular, será, até certo 
ponto, exquisito. Tal, entretanto, não acontece, porque o· 
Touriny Cl~tb do Brasil tem como finalidade essencial pro
mover o desenvolvimento do [.urismo em todo o paiz sob 
qualquer de suas formas. 

Elle não recebe, para tal, qualquer subvenção do Go
verno. 

Por inicialiva propria, está levando, agora, a effeito a 
construccão de insLallacões fauslosa·s, que darão ao extran
geiro uma idéa magnífica da nossa sala de visitas. na praça 
Mauá. Reconhecido pelo governo bras!leiro, por acto do Mi
nisterio das Relações Exteriores, como entidade capaz de 
collaborar com o mesmo governo na expansão do turismo, 
conforme consta do convenio firmado com a Republica Ar-· 
gentina, já inverteu em proprio nacional somma vulLosa e se 
acha em condi(;ões de levar avante, com o melhor exito, as 
suas iniciativas, todas tendentes a fomentar um conhecimen
to mais completo, e, sobretudo, mais commodo, das nossas 
bellezas naturaes, além de proporcionar um intercambio cada 
vez mais vantajoso entre as diversas regiões do paiz, mercê 
das excursõel' & cruzeiros que tem realizado com successo. 

Alem disso, Sr. Presidente, o projeto que trago á con
sideração da Camara não visa, absolutamente, prejudicar, 
no seu ganha pão, os empregados em transportes, os profis
siona•es, chau(feurs, etc. Ao contrario, dá-lhes meios mais · 
facil, ·melhor methodizado pal'a, entrando em combinação 
com o Touring C~ub, até por meio de convenções collectivas,. 
terem seus serviços devidamente remunerados. 
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Redunda, -pois, em beneficio, dessa classe e no interesses 
preeipuo da nossa capital, da propaganda de nossas cousas e 
do desenvolvimento desse mesmo turismo, que é, como todos 
sabemos, uma consideravel fonte de renda nos paizes que o 
po<f-em realizar .. 

Era o que tinha a dizer, em justifieativa do projecto que 
passo a v. Ex., Sr. Presidente. (Muito bem; muito b~m) • 

7 

Vem á ~esa, é lido e va,i a imprimir para ser 
remetido á Commissão de Finanças, de acordo 
com o § 3° do art. 146 do R<egimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. HO- 1934 

Dispõe sobre os serviços de turismo no porto do Rio de Ja
neiro, e concede ao Tottrina Clttb do Brasil a assisten
cia technica e direcção desses serviços 

· (Financas 89, de 1934) 

Art. 1.0 A entrada no Cães do Porto do Rio de Janeiro 
será feita pelos portões que a Guardamoria da Alfandega 
designar, de accordo com o Departamento Nacional de Por
tos e Navegação, co:1sullando os interesses da fiscalização 
aduaneira. 

Art. 2.° Cobrar-se-á mH réis por pessôa que entrar 
no referido Cáes. 

Paragrapho unico. Ficam isentos desse pagamento, 
além dos passageiros, os q\1e tiverem funcção propria no 
Cáes, ou nas embarcações á elle atracadas, e os portadores 
de cartões officiaes de ingresso a bordo. 

Art. 3.0 A contribuicão de que se trata será arrecadada 
pela Guardamoria e recolhida á thesouraria da Alfandega. 

Art. 4_0 O producto dessa arrecadação será entregue 
mensalmente ao Tourínq Clttb do Bra.sil, para auxiliar o 
melhoramento dos serviços de desembarque e de transporte 
de bagagens pertencentes a turistas em transito e a passa
geiro~ em geral. 

Paragrapho uni co. Das quantias assim recebidas pres
tará contas o Touring Club do Brasil á repartição compe
tente do Minísterio da Fazenda. 

Art. 5.0 Dos serviços de que se trata será encarregado 
um departamento especial do Touring Club do Brasil, fis
calizado pela Guardamoria da Alfandega. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, fS de Outubro de 1934. - Waldemar 

Falcão. - Edmar da Silva Carvalho. - Figueiredo Rod'ri
r;ues. - Odon Be:serra Cm:alcanti. - Lu.í: Sucupira. -
Leão Sampaio. -Alfredo da Matta. -Francisco de .~loura. 
-Souto Filho. -Joaquim Magalhães. 
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Justificação 

E' hoje ponto pacifico a vantagem consideravel que 
advirá para o Brasil em fomentar o turismo. Paiz novo, 
cheio de attractivos naturaes, que se vão tornando mundial
mente conhecidos, exige, para augmentar a corrente turís
tica, já iniciada sob os melhores auspícios, a coordenação. 
methodização e regularidade dos serviços de desembarque 
de passageiros e transporte de suas bagagens. 

Sendo essa a primeira impressão que recebe ao des
embarcar, não só o tucista, como aquelie que não o é, ficam 
ambos habilitados a proclamar a excellencia desses serviços, 
fazenda assim propaganda efficiente, expontanea, sincera 
e gratuita. 

Dahi a necessidade do decreto supra, que regula a ma
teria nas modalidades que ella apresenta. 

Todo o serviço será realizado com a fiscalização da 
Guardamoria da Alfandega, e, consequentemente, sem pre
juízo dos interesses aduaneiros. 

8 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa e vou submet
ter a votos, o s-egui·nle 

REQUE!UME!'iTO 

Requeremos seja consignado em acta dos trabalhos d~ 
Camara dos Deputados um voto de profundo J)ezar pelo 
fallecimento do cidadão Vicente Ferreira, occorrido nesta 
Capital, em 13 do corrente mez. 

Saia das Sessões, 18 de Outubro de 1934, - Acyr Me
deiros. - Francisco ale 1\Ioum. - João Alberto. V. de; 
Toledo. - Otegario Marianno. - Ruy Santiago. - Adol
pho Bergamini. - Acurcio Torres. 

Approvado. 

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

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

9 

Comparecem mais os Srs. : 

Joaquim Magalhães, Figueiredo Ro<irigues, Pereira Lira, 
João Alberto, Sampaio Corrêa, Mozart Lago, Nilo Alvarenga, 
João Guimarães, Raul Fernandes, Acurci-o Torres, Vieira 
Marques, Cincinato Braga, Adalberto Corrêa, Euva~do Lodi 
e David Meinick (15). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, 
Alvaro Maia, Mario Caiado, Manoel Reis, Cunha Mello, Luiz 
Tirelli, Abel Chermont, Mario Cherrnont, Leandro Pinheiro, 
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Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa 
Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Maxímo Ferreira, 
Agenor Monte, Hugo Napoleao, Pires Gayoso, Freire de An
drade, José Borba, Pontes Vieira, Jehovah Motta, Xavier de 
Oliveira, Fernandes Tavora, SUva Leal, Martins Veras, Ker
ginaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto Roselli, Odon 
Bezerra, Bareto Campello, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano 
Beezrra, Barreto Campello, Arruda Camara, Arnaldo Bas
tos, Augusto Cavalcante, José Sá. Alde Sampaio. Osorio Borba, 
Humberto Moura, Valente de Lima, Sampaio Costa, Antonio 
Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, J. J. Scabra, Pris
co Parais o, Clemente Mariani; Maga.lhãcs l\' ctto, Arlindo 
Leoni, Medeiros Netto, Arthur Nciva, Edgard Sanches, Alfredo 
Mascarenhas, Leonci·o Galrão, Altila Amaral, Homero Pires, 
Manoel l\'ovaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloysio 
Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnaldo Silva, Lauro 
Passos, Nelson Xavier, Carlos Lindenbcrg. Lauro Santos, Jo
nes Rocha, Amaral Peixoto, Pereira Carneiro, Prado Kelly, 
Cesar Tinoco, G\V")-er de Azevedo, Fabio Sodré, Soares Filho. 
Buarque l\"azareth, Lemgruber Filho. Bías Fortes. :Vlel!o 
Franco, Ribeiro Junqueira, José Braz. Adel io Maciel, Martins 
Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Pa~sos. Del
phim Morei·ra. José Alkmim, Clemente Medrado. ~imao da 
Cunha, João Penido, João Bernldo, FurLado elo ~lcnezes, 
Christiano Machado, Polycarpo Viotti, Daniel de Cat·valho, 
Levindo Coelho, .Mcixo Paraguassú, Bclmiro de l\ferleiros, 
Licurgo Leite, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro 
de Rezende, Jacques M·ontandon, Anthero Botelho, .João Alves, 
José Chri·stiano, Plínio Corrêa de Ol'iveira, Alcantara l\facharlo, 
1'heotonio M·Onteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Pentea
do, Moraes Andrade, Almeida Camargo, Mario Whately, Vcr
gueiro Cesar, Hyppo'rito do Rego, Zoroastro Gouvêa. Carlota de 
Queiroz. Abreu Sodré. Lacerda Werneck, Antonio Covcllo, Ca':'
doso de.M&1lo Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio 
Vidal, José Honorato, Domingos Vellasco, Nero de Macedo, Ge
neroso Ponce, João Villasbõas, Alfredo Pacheco, Francisco Vil
Janova, Idalio Sardemberg, Nereu Ramos, Arlolpho Konder. 
Aarüo Rcbello, Carlos G{)mes, Simões Lopes, Renato Barbosa. 
Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tnbino, Pedro 
Vergara. Fanfa Ribas, Raul Bittencourt. Gaspar Saldanha. 
Cunha Vascon-cellos, Fcrrei·ra Netto. Gi!bert Gabeira, \V~lde
mar Reikdal, Martins e Silva. Jo::in Vitaca, Alberto Surek, Ar
mando Laydner, Guilherme Plasler, Eugenio Monteiro de 
Barros, Mario Manhães, Milton Carvalho, Ricardo Machado, 
Wa1ter Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horacio La
fer. Alexandre· Siciliano, Pacbeco e Silva, Rocha Faria, Gastão 
de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, Oli·veira Passo<::, 
Abelardo Marinho, Thiers Perissé e Nogueira Penido (f81). 

ORDEl\1 DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
r-e~imento de 69 Srs. Deputados. 

Não ha numero para votação da materia constante da 
Ordem {]o dia. 
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Vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã a-. 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presid-ente da Republica, sobre a nQmeaçã-o do Chefe

da Missão Diplomaf.ica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. 45, de 1934, orçando a Receita 
Geral da Republ'ica, para o exercício de 1935 (2a discussão). 

Votação do projecto n. 46-A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Fazenda para 1935, com parecer da. 
Commissão ile Orçamento sobre as emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n. 47-A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, para 
exercício de 1935, com parecer da Commissã<J de Orçamento,. 
sobre as emendas (2a. discussão). 

Votacão c!o projecto n. 48-A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio das Relacões Exteriores, para o exercício 
de 1935, com emendas da Commissão de Orçamento (2a 
discussão) • 

Votação do projecto n. 49-A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Marinha, para o exercicio de 1935,. 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2e. discussão). 

Votacão do projecto n. 50-A, de f93<i, fixando a dEis
pesa do Ministerio da Guerra, para o exercido de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as em~ndas 
(2&. discussão) • 

Votação do projecto n. 51-A, de 1'934, fixando a des
pesa do Ministerio do Trabalho, Industria e Commerci<l, para. 
o exercício do :1935, com parecer da Commissão de Orca
menta sobre emendas (2a. discussão). 

Votação do projecto n. 52-A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Educação e Saude Publica, para o exl.'r
cici·o de 1935. com parecer da Commissão de Orçamento sobre 
as emendas (2e. discussão) • 

Votacão do projecto n. 53-A, de 1934, fixandQ a des
pesa do Mínisterio da. Viacão e Obras Publicas, para o exer
cício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento wbre 
as emendas (2a discussão) . 

Votaçã-o do proj e c to n. 54-A, de 1934, fixand{} a des
pesa do Mini·sterio da Agricultura, para o exercício ãe 1935,. 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a discussão) . 

Votação do parecer n. 1, de 1934, negando licença pedida.. 
para proseguimento do processo instaurado contra o Depu
tado João Villasbôas (discussão ~mica) • 
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• 

Votação do parecer n. 2, oe 1934, declarando que o pro-
seguimento do processo criminal instauraào contra o douto~ 
Luiz Vi,eira de Melto, independe de licença da Camara
(discwssão un!ca) . 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que inde
pcnde de licença da Camara o proseguimento do processo
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares dâ Silva 
(discussão unica) . 

Votação do r-equerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos moni.tores do -
Gollegio Militar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento· 
da União Sovietica, pel'o Brasil (discussão unica). 

Votação do requerimento- n. 39. de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a Gommissão Liquidante da Divida Fluctuante · 
da União (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 41), de !934, do Sr. ThitJrs 
Perissé e outro, pedindo informacões sobre obras do Theatro· 
Municipal (discussão unica). · 

Votação do requerimento n. 41, de 1934. do Sr. A! can
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
tenente-coronE>l Benedicto Alves <lo Jlíasciment.o (rliscussáo 
U1"t;ica). 

Votação do requerimento n. -1.2, de 1934, do Sr. Acy.r 
Medeiros e outro, de informações sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sr- Antonio 
Rodrigues e <lutros, de informações sobre prisões de opera
rios, que enumera (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio· 
Rodrigues e outros, de informacões sobre demissão de um 
mepregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica) . 

Votncão do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paranã está 
sendo cumprido o disposto no art. i04, letra e da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobr-e se nas Estradas de Ferro· 
da União continúa sendo cobrada a taxa de viação Federal 
(discussão unica) _ 

Votação do requerimento n. 47, de 1934; do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Ministerio da Agricul
tura ·sobre colonia.s de pesca (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do S:r. Acurcio
Torres, de informações aos Minister-ios da Justiãa e Viação,. 
sobre ol)era,-rios envolvidos no movimento grevista de 5 de· 
setembr-o corrente (discusssão unica). 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acureio 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho sobre um.
recurso intefiPosto por operarias do Syndieato dos Traba--
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lbadores .da Companhia de Cimento "PorUand" (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 50, de 1934, do Sr. João 
Villasbôas, de informações ao l\1inislerio da Guerra, sobre a 
missrio chef lttda pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão ttr!ica) . 

Votação do requerimento n. Si, de t934, <lo Sr. Mozart 
Lago, <!e inf()rma~ões sobre reversão de um official ào Exer
cito (díscv.ssão unica) . 

Votação do requerimento n. 52, .de 193~ , do Sr. Alcan
tara l\fachado, de informações ao .Míniste.rio da Via<;,ão e 
Obras Publicas, sobre reintegracão de um funccionario da 
Impcetoria de Seccas (discussão unica) . 

Votação ào requerimento n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obra.s Pu
blicas eópias dos pareceres dos ConsuJtores Technicos e Ju
rídico dnquelle Ministerio sobre a Companhia. Paulis ta d<' 
Esíra.da de Ferro (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amare!l;~ (discussão unica) . 

Votaç-ão do requerimento n. 5&, de 1934, <io Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informar;ões sobre dispensa de um 
funcdonar5o da Companllia Cantareira de Viação Flu
minense (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios (discussiio 1tnica ) . 

Votacão do requerimento n. 58, de 193-l., do Sr. Mo·zart 
Lago, de informaÇões sobre terrenos situados na Ilha do 
Governado!." (d:lscussão unica.) 

Votação do r equerimento n. 59, de 1931, do Sr. Mozart 
Lêtgo, de informações sobre nomea~õcs de technicos doe Con
tabilídade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Federal 
(discussão ~tnica) . 

Votação tio r equerimento n. 60, de 1931L, <io Sr. M_ozart 
Lago, de ínfOl'nlU Ç'ÔCS sobre nomeaoões de meãicos, :feitas 
pelo IntervenLor <lo Distt·iclo Federal (discussão unica). 

Yotacão do requerimento n. 61, de .1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Int-erventor do Districto 
Federal, sobre a co.nstrução de hospHaes (d·iscussão unica) . 

_Vota~.ão do requerimento n . 62, de 1934, do Sr. Adolpbo 
Berga.mini, de itlformações sobre o Serviço de Radio Na
cional (disctt.ssão unica) . 

Votacão do requerimento n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) . 

Voiacão do requerimento n. 64, óe i934, do Sr. Henrique 
Dodswortrr, de informações sobre pagam-ento a funccionarios 
do Instit\lto de Meteorologia (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre ~ontracto entre a City lm
provements e o Governo Federal (discussão unica). 
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Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurcio
Torres, d·e informações sobre se o Governo adquiriu, ·em 
Washington, um edificio para. séde de nossa Embaíxada n~ 
Republica Norte Americana (discussão tmica) . 

Votação do .requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações e promoções de fun
ccionarios da. Universidade do Rio de Janeiro (discussão 
unica). 

Volacão do requerimento n. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de infol'mações sobre contracto celebrado entre a 
Prefeitura do Districto Federal e a Light and Power (dis
cussão unica) . 

Votação do requerimento n. 69, de 1934., do Sr. Acyr· 
M·edeiros e outros, de informações sobre venda de armamen
tos (discussão unica. 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do SI.", Alcan
tara Machado, de informações sobre reintegração de profes
sores vitalícios da Escola Militar (discussão tmica) • 

Votação úo requerimento n. i1. de 1931, do Sr. AnLonio 
Rodrigu~s. de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Rookefeller com o Governo da União 
(diswssão unico) • 

Votação do requerimento n. 72, de 1932, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, con
strnidas em Bemfica (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n.74 de 1934., do Sr. Adal
berto Corrêa, de informações sobre colonização àas fazendas 
Santa Cruz e São Bento (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 75, de i934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre um funccionario do Minis
teria da Educação e Saude Publica (discussão tmica). 

Volação do requerimento n. 77, de 193(f, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobr-e inqueritos . mandados pro
ceder pelo Governo (discnssão unictt) . 

Votar;ão do requerimento n. 78, de 193-í, do Sr. Aeyr 
Medeiros, dú informacões sobre o afastamento de sub-offi
ciaes e sargentos da Armada., reformados administrativa
mente (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 79, de 1934, do Sr. Ruy 
Santiago, de informacões sobre .o afastamento de um fun- · 
ccionario da fazenda que contaYa mais d& 30 annos de ser
viços publico (discussão unica). 

Levanta-se a Sessão ás i5 horas_ 
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6Sa Sessão, em 19 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

Ás 14 horas, comparecem os Sr::..: 

Antonio Carlos, C.hristovão Barcellos, Clementino Lis
boa, '\Valdemar Motta, Alberto Diniz, Alfredo da Matta, Mou
ra Carvalho, Godofredo Vianna, Agenor J.Ionte, Luiz Sucupi
ra, Figueiredo Rodrigues, V~llozo Borges, Pereira Lira, Si
mões Barbosa, Góes Monteiro, Jzidro Vasconcellos, Rodri
gues Doría, Deodato Maia, Fernando de Abre11, Godofredo 
Menezes, Henrique Dodsworth, Ruy Santiago, Pereira Car
neiro, Olegario Marianno, Raul Fernandes, José Eduardo, 
Fabio Sodré, Cardoso -de Mello, José Braz, Augusto Viegas, 
Matta Machado, Vieira :Marques, Raul Sá, João Beraldo, Cel
so Machado, Moraes Andrade, Guaracy Silveira, Plinio Tou
rinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Anncs Dias, Frederico 
Wolfenbuttel, João Simplício, Cunha Vasconcellos, Acyr Me
deiros, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antonio Rodri
gues, Waldemar Reil~dal, Fran~isco Moura, Sebastião de Oli
veit·a, Edmar Carvalho, Alvaro Ventut•a, \Valter Gosling, Pe
dro Rache, Alcxanilre Siciliano e Pinheiro Lima. (58) 

O Sr. Presidente - A lista do prescnr:.a accusa o compa
recimento de 58 Sl's. Depntados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Waldemar Motta W Secretario, servindv âe 2"} 
procede á Jcitm·a da Actn da Sessão antecedente, a qual é, 
s em observncões, approvada. 

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

2 

O Sr. Clementino Lisbõa (3~ Secretario, servindo de 1 •) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDffiNTE 

Telegramma: 

De Pírassinunga - São Paulo - Pr-esidente Carnar:.l 
Deputados - Rio: 

Alumnos curso fundamental Pirassinunga - pe.dem Ca
mar!l conhe-cer e votar projecto Deputado Ribeiro Junqueira 
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satisfaz justas aspirações classe. estudantina. Pelos alumnos 
deste curso. - Cassio Gonza(Ja. 

- A' Commissão de Educação e Cultura. 

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

Tenho sobre a mesa c vou submetter á votos o seguinte. 

REQUERI,M:ENTO 

Requeiro crue a Mesa nomeie uma commissão para cum
primenLrtl' S. Emiriencia o Sr. Cardeal Pacelli, Legado de 
Sua Sa.ntidade o Papa, por occasiã.o de sua chegad:.. ;,. esta. 
capital, apresentando-lhe as homenagens da C amara dos 
Deputados . 

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 1934. - Ernesto Pe
reir-a Carneiro. - Cunha Vasconcello~. - Walte?' Jamés 
G oslín{f. - ~4.. C. Moraes Andrade. - .4.lberto Diniz •. -
João Bera.ldo. - Celso Machado. 

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
Cumara já approvou a nomeação de uma Commissão para 
esse effeito. 

O SR. PRB3IDENTE - Essa Commissão foi nomeada. 
para receber S. Em. o Cardeal Sebastião Leme. 

0 SR. RAUL FERNANDES - Parece-me que não, Se
r.hor Presidente. O Sr. Deputado Mario Ramos teve ensejo, 
até, de dar á :uesa explicação de que não cumprimentâra o· 
Sr. Cardeal Paccl!i, porque S. Eminencia, na sua passagem 
por esta capital, viajára incognito, de modo que - accres~ 
centou aquelle nosso il!ustre aollega - cumpriria esse dever 
na sua chegada official no Rio de Jo.neiro. A Commissão, por
tanto, existe, é possivcl que nomeada pelo Sr. Vice-Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. tem razão. Realmente,. 
quando passou por c~La cidade 13, Eminencia o Cardeal Pa
celli, nómef'i, a requerimento do S!'. Deputado Mario Ramos, 
uma Comrníssão para cumprimentai-o naqueila opportunída
de. Ess3 Commb:;ão, pois, representará a Camara, amanhã, 
no desembarque de S. Eminenciu. 

Fica., assim, sem cffeito, o requerimento a que me referi. 
A proposito, dCYO ainda communicar que S. Em. o Cardeal 
Pacelli, fará amanbil uma visita a esta Casa, ás 14 horas, 
quando a Camara terá opportunida.de de> prestar as devidas 
homenagens ao Lrgado de S. S. o Papa. 

Não h a oradores inscrip tos . 
. Se nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra,. 

na hora -destinada ao Expediente, vai-se passar á Ordem 
do dia. (Pansa.) 

Comparecem mais os Sr::;.: 

Joaquim Magalhães, Waldema!' Falcão, Leão Sampaio, 
Herectiano Zenayde, Mozart Lagu, Adolphoo Bergamini Acur-· 
cio Torres, Francisco Marcondes, Cincinato Braga, Waldomi
ro Magalhães, Eugenio Monteiro de Barros, Thiers Perissé e. 
:\Ioraes Paiva. (13) 
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Deixam de comparecer cns §rs.: 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, .Fernandes Tavora, 
Alvaro Maia, Mario Caiado, Manoel Reis, Cunha MeUo, Luiz 
Tire!1i, Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Lino 
Ma<~hado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Garlos 
Reis, Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Hugo Napoleão, Pi
res Gayoso, Freire de Andrade, José .Borba, Pontes Vieira, 
Jehovah Motta, Xavier de Oliveira, 13ilva Leal, Martins Ve
ras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de .Souza, Alberto Ro
selli, Odon Bezerra, Barreto Campello, João Alberto, Souto 
Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario 
Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augus~ Caval
canti, José Sá, Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto Mou
ra, Valente de Lima, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, An
tonio Machado, Leand.ro Maciel, Augusto Leite, J. J. Seabra, 
Prisco Paraiso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Arlindo 
Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, Alfre
do Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Homero Pi
res, Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloysio 
Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro 
Passos, Nels<Jn Xavier, Carlos Lindenllerg, Lauro Santos, Jo
nes Rocha, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Nilo de Alva
renga, João Guimarães, Prado KeUy, Cezar Tinoco, Alipio Cos
tallat, Gwyer de Azevedo, Soares Filho, Buarque Nazaret h, 
Lemgruber Filho, Bias Fortes, Mello Franco, Ribeiro Jun
queira, Adelio Maciel, · Martins !Soares, Pedro AI eixo, Negrão 
de Lima, Gabriel Passos, Delphim Moreira, José Alkmím, 
Clemente Medrado, Simão da Cunha, João Penido, Furtado 
de Menezes, Christiano Viotti, Daniel de Càrvalho, Levindo 
Coelho, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, Licurgo 
Leite, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Re
zende, Jacques Montandon, Anthero Botelho, João Alves, José 
Christiano, Plínio Corrêa de Oliveira, Alcantara Machado, 
Theot.onio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Pen
teado, Almei{ia Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, 
Hyppolito do Rêgo, ZoroasLro Gouveia, Carlota de Queiroz, 
Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antonio Covello, Cardoso de 
Mello Netto, M<Jraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vida!, 
José Honorato, Domingos Vellasco, Nero de Macedo, Generoso 

· Ponce, João VillasbOas, Alfredo Pacheco, Francisco Villano
vn., Idalio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão 
Rebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, Renato Barbosa, De
metrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro 
Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Mi
nuano de Moura, Adalberto Corrêa, Ferreira Netto, Martins 
e Silva, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, Ed
wald Possolo, Guilherme Plaster , Mario Manhães, Milton Car
valho, Ricardo Machado, Augusto Corsino, João Pinheiro, Ho
racio Lafer, Euvaldo Lodi, Mario Ramos, Pacheco e Silva, 
Rocha Faria, Gastão d~ Brito, Roberto Simonsen, Teixeira 
Leite, Oliveira Passos, David Meinicke, Abelardo Marinho. e 
Nogueira Penido. ( 179) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 71 Srs. Deputados. 

C. D. - VOLUME VI 
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Não ha numero para a votação da materia constante da 
Ordem do dia. 

Vou levantar a Sessão ... 

o Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, no ·orçamento do Ministerio oo Exterior, uma emenda 
da Commissão, relativa á verba 4.a, "Material", n. 1, que fi
xava em 1. 800 contos, ao invés de 1. 500, a de~pesa das r e
partições internacionaes, teve .sua publicacão omittida, não 
só no Diario do Poder Legislativo como, igualmente, no avul
so distribuido aos Srs. Deputados. 

Solicitaria de V. Ex. providenci as, no sentido de que se 
proceda á correcção deste equivoco. 

Era o qua tinha a dizer. (Muito bem.) 

4 

O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada e providen
ciará de accOrdo com a solicitação de V. Ex. 

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

ORDEM DO DlA. 

Primeira. parte 

Sessão secreta, para discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobt'e a nomeação do Chefe 
d:;. Missão DiplomaUca na Hollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. -i5, de 1934, orcando a Receita 
Gerar da Repub!ica, para o exercido de 1935 (2" discussão ). 

Viltação do projecto n. 46 A, de 1934, fixando a- des
pesa do Mioisterio ela Fazenda para. 1935, com parecer da 
Commissão de Orçamento sobre as emendas (2a discussão) • 

Votação do projecto n. 4.7 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, p ar a o 
exer cicio de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento, 
sobre as emendas (21l discu!são) . 

Votação do proje c.to n. 48 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio das Relações Exteriores, para o exercício 
de 1.'935, com e mendas da Commissão de Orçamento (2a. 
discussão) • 

Votação do projecto n. 49 A, de 1934, fixando a des
pe·sa do Ministerio da Mari·nha, para o exercicib de 1935, 
com parecer da. Commissão de Oroamento sobre as emendas 
(2" discussã()) • 
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Votação do projecto n . 50 A, de 1934, fixando a des
pesa do Minis terio <ia Guerra, para o exercício de 1935 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emsnda~ 
(.2a discussão) . 

Votação do projecio n. 51 A, de 1934, fix:andc. a des
pesa do .r~~i-nisterio do Trabalho, Industria e Commercio, para 
o exerclCIO de 1935, com parecer da Gommissão <ie Orça
mento sobre emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Educação e Saude Publica para 0 exer
cício de 1935, corr.. parecer da Commissão de OrÇamento sobre 
as emendas (2a discussão) • 

Votação do projecto n. 53 A, de 1934, fixando a des
pesa do l\Ii·nistef'io da Viação e Obras Publicas, para o exer
cício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento sobre 
as emendas (2a discussão). 

Votação d.o projecto n . 54 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Agricultura, r.ara o exercicio de 1935, 
com parecer da Commissão de Ot·çamento sobre a~ emenda~ 
(2B discussão) • 

Votação do parecer n. 1, de f934, negando licença pedida 
para proseguimento do processo instaurado contra o Depu. 
tado João Villasbôas (discussão unica) . 

Votação do parecer n. 2, de :1934, <leclarando que o pro
seguimento do processo crímina.J instaurado contra ·O doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Camara 
(discussão unica) . 

Votação do parecer n. 3, de 1934, de~l'anndo que inde
pendo de licença da Camara o proseguimento do processo 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silv:i 
(discussão unica) . 

Votnciio do requerimento n . 37, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar nii.o percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unica) . 

Votação do requet'imento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedi·ndo informações sobre reconhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 39, de. 1934, tio Sr. Acyr 
Medeiros e outr.os, pedindo informações sobre o r esúltado a 
que chegou a Commissão Liquidante da Di;yida Fluctuante 
<ia União (discussão unica) • 

Votação do requerimento n . 40, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theetro 
Municipal (discussão unica) . 

'V otacão do requerimento n . H, de 1934, do ~;r. A'l'ean
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
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tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de 1934, do Sr. Aeyr 
Medeiros e outro, de informações sobre a prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica). 

votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisões de opera
rios, que enumera discussão unica). 

Votacãô do requerimento n. 44, de 1934, dQ Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre demissão d·e um 
empregado da Escola Sete de Setembro (discussão u.nica). 

Votação do requerimento n. 45, de :1934, do Sr. Thiars 
Perissé, de informações sobre se no Estadô do Paraná está. 
sendo cumprido o disJ)osto no art. 104, letra e <ia Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

votação do requerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpbo 
Bergamini, de inform:ações >Sobre se nas Estradas de Ferro 
da União continúa sendo cobrada a taxa de viação Federal 
(díscussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 4.7, de 1934., do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Ministerio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 49, de i934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações al)s Ministerios da Justiça e Vi~ão, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro corrente (discusssão unica) • 

VotaQã.o do requerimento n. 48, de i934, ào Sr. Acurcio 
Torres, de informações ao Mi'Ilisterio do Trabalho sobre um 
recurso interposto por operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de Cimento "Portland" (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 5(), de i 934, do Sr. João 
Villàsbõas, de informações ao Ministerio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) • 

Vota~ão do requerimento n. 51, de 19S-í, do Sr. Mozart 
L_ago, de mformações sobre rev·ersão <le um official do :Exer
mto (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 52, de i934, do Sr. Alcan
ta.ra Machado, de informacões ao Ministe-rio :da Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um func-cionario da 
In:s'Pectoria de Seccas (discussão unica) . 

Votação do rr:equerimento n. 53, de :1.934, do Sr. Cunha 
V~sconcell?s, pedmdo ao Ministerto da Viação e Obras Pu
b~H~as c6p1as dos .Pareceres dos Consultores Technicos e Ju
r1d1co daquelle Mmisterio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada da Ferro (discussão unica) • · 
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Votação do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 

Rodrigues e outro, da iuform:aoões sob~e di51!e.nsa .de empre
gado-s no Serviço da Febre A.marella (d~scussao umca) • 

Votação do' requerimento n. 56, de f934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionario d:a Companhia Cantareira de Viação Flu
minense (discussão unica) • · 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios {discussão unica ) . 

Votaçã0 do u-equerimento n. 58, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de 1nformacões sobre terrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão unica.) -

Votação <lo requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de ·technicos de Con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Federal 
(discussão unica) . 

Votação· do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago·, de informações sobre nomeações de medieos, feitas 
pelo Interventor do Distrieto Federal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construção de hospi.taes (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações, sobre o Serviço de Radio Na
cional (discussão unica) • 

Votação do ·requerimento· n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre servi~ôs de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 64, de 1934, do Sr. Henrique 
Dodsworth, de informações sobre pagamento a funecionarios 
do Instituto de Meteorologia (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações ~bre <:ontracto entre a City Im-
ttrovements· e o Governo Fed·eral (discussão uniclt). · 

Votação do requerimento n . 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações sobre .se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edifício J)ara séde de nossa Embaixada na. 
Republica Norte Americana (discussão unica). 

Votação do ~equerimenT.o n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações e prom~ões de fun
ccionarios da Universidade do Rio de Janeiro (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
PeTissé, de informações sobre co'ntracto celebrado entre a 
Prefeitura do Districto Federal e a Light and Power (dis
cussão t.mica) • 
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Votação do requerim~to n. 69, de 1934, do Sr. Aeyr 
M.ooeiro;:; e outros, de informações sobre venda- de armamen
tos (discussão unica. 

Votacão do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan
taru. Machado, de informações sobre rei:ntegracão de profes
sores vitalícios da Escola Militar (discussão unica). 

Votacão do requel"imento n. 71, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assí
gnado pela Fundacão Rockefeller {lom o Governo da União 
{discussão unica) • 

i 

Votação do requerimento n. 72, àe 1934, do Sr. Acir' 
Meàeiros, de informações sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 74, de 1934, do Sr. Adal
berto Corrêa, de informações sobre colonização das fazenda& 
Santa Cruz e São Bento (discussão unica}. 

Votação do requerimento n. 75, de !93/f, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre um fuoccionario do MiniE
terio da Educacão e Saude Publica (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 77, ile f934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre inqueritos mandados pro
ceder pelo Governo (discussão unica). 

Votaçã-o do requerimento n. 78, de f934, do Sr. Acyr: 
Medeil'os, de informa~ões sobre o afastamento de sub-offí
ciaes e sargentos da Armada reformados administrativa
mente (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 79, de 1."!134, do S1'. Ruy 
Santiago, de in!orma~:ões sobre ·o afastamento de um func
cionario da Fazenda que contava mais de 30 annos de ser
vico publico (discussão unica) • 

Levanta-se a Sessão ás 14 horas e 22 mi
nutos. 
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69• Sessão, em 20 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

As 14 horas, comparecem o-s Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Clementino Lisbõa, 
Waldemar Motta, Mario Caiado, Alberto Diniz, Alfredo da 
Malta, Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Luiz Sucupira, 
Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, 
Velloso Borges, Herectiano Zenayde, Pereira L:y-ra, Sou to Fi
lho, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Isidro Vasconcellos, Gue
des 1\'ogueira, Rodrigues Daria, Deodato Maia, Fernando de 
Abreu,Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Ruy Santia
go, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro, Ole
gario Mariano, Mozart Lago, João Guimarães, Prado Kelly, 

. Raul Fernandes, Acurcio Torres, José Eduardo, Cardoso de 
Mello, Soares Filho, Francisco Marcondes, Ribeiro Junqueira, 
José Braz, Pedro Aleixo, Augusto Viégas, Matta Machado, Vi
eira Marques, Raul Sá, João :Beraldo, Deniel de Carvalho, 
eira Marques, Raul Sá, João Beraldo, Daniel de Carvalho, 
cques Montandon, Moraes Andrade, Guaracy Silveira, José 
Ulpiano, Cincinato Braga, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, 
Antonio Jorje, Carlos Gomes, Annes Dias, Frederico Wolfen
bu ttel, João Simplicio, Minuano de Moura, Cunha Vascon
cellos, Acyr Medeiros, Gilberl Gabeira, Antonio Rodrigues, 
Waldemar Reikdal, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, 
Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Carva
lho, Alvaro Ventura, Milton Carvalho, Walter Gosling, João 
Pinheiro, P-edro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, 
Mario Ramos, David Meinicke, Pinheiro Lima, Thiers Peris
sé, Moraes Paiva, Nogueira Penido (88) . 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, F·ernandes Tavora 
Alvaro Maia, Manoel Reis, Cunha Mello,' Luiz Tirelli, Ahei 
Chermont, Mario Chermont, Leandrt> Pinheiro, Moura Car
valho, Lino Machado, 1\fagalhães de Almeida, Costa Fernades 
Carlos Reis, Adolpho Soares, Godofredo Vianna, Maximo Fer-' 
reira, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de 
Andrade, José Borba, Pontes Vieira, Jebovah Motta, Xavier 
de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, E:erginaldo Cavalcan
ti, Ferreira de Souza, All>erto Rosselli, Odon Bezerra, Barre~ 
lo Campello, João Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano 
da Cunha, Mario Domingues Arruda Camara, Arnaldo Bas~ 
tos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Osorio Borba, 
Humberto Moura, Val'ente de Lima, Sampaio Costa, Antonio 
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Machado, Leandro Maeiel, Augusto Leite, J. J. Seabra, Pris
co Paraiso, Clemente Mariani, Magalhães, Netto, Arlindo 
Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgar Sanches, Alfredo 
Mascarenhas, Leoncio Galrão; Atila Amaral, Homero Pires, 
Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloyszo 
Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro · 
Passos, Neison Xavier, Carlos Lindenberg, Lauro Santos, Jo
nes Rocha, Adoipho Bergarnini, Nilo de Alvarenga; Oesar Ti
noco, Alipio Costallat, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Buar
que Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, Mello Franco, 
.A.delio Maciel, Martins Soares, Negrão d-e Lima, Gabriel Pas,
sos,Delphirn Moreira, José Alkmim, Clemente Medrado, Si
mão da Cunha, João Penido, Furtado de Menezes, Christiano 
Machado, Polycarpo Viotli, Levindo Coelho, Aleixo Paraguas
sú, Belmiro de Medeiros, Campos do Amaral, Bueno Brandão, 
Carneiro de Rezende, Anthero Bothelho, João Alves, José 
Cbristiano, Plínio Corrêa de Oliveira, Alcantar& Machado, 
Theotonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Pen~ 
tea.do, Almeida Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, 
Hypolito do Rego, Zoroastro Gouvêa, Carlota de Queiroz, La
cerda Werneck, Antonio Covello, Cardoso . de Mello Netto, 
Moraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vidal, José Hono
rato,Domingos Vellasco, Nero de Macedo, Gen'eroso Ponce, 
João Vi!Iasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Idalio 
Sardemberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Rebello, 
Simões Lopes Renato Barbosa, Dem~trio Xavier, Victor Xa
vier, Victor Russomano, A!Canio Tubino, Pedra Vergara, 
Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gttspar Saldanha, Adalberto 
Corrêa, F errein Netto, Vasco de Toledo, Martins e 'Silva, Jo
ão Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, Guilherme Plas
wr, Mario Manhães, Ricardo Machado, Augusto Corsino, Ho
racio Lafer, Pa~heco e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, 
Rober to Simonsen, Teixeira Leite, Olivei-ra Passos, Abelardo 
Marinho (162) . 

O Sr. Presidente -A lista de presença accusa o compa
recimento de 88 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo de 2") 
procede á ·leitura da Acta da ·sessão anwcedente, a qual é, 
.sem observaC{les, aprovada. 

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

O Sr. Clementino Lisbôa ($" Secretafl'io, servindo de 1") 
deolara que não ha Expediente a ser lido . 

O Sr. Presidente - Devendo a Camara receber, dentro 
de poucos minutos, a h-onrosa visita de Sua Eminencia, o 
Cardeal Eugenio Pacelli, Legado de Sua Santidade o Papa 
Pi-o XI, n()meio a seguinte commissão para acompanhai-o até 
este recinto: Ad'redo da Matta, Godofr~do Vianna, Souto 
Filho, Waldemar Falcão, Pereira Lyra, Góes Monteiro, Fer
nando de Abreu, Pereira Carneiro, José Eduardo, Raul Sá, 
Moraes Andx-ade, Antonio .Torge, Rodrigues Doria, Euva.ldo 
Lodi, Sampaio Corrêa, Edmar Carvalho e João Simplicio. 
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.2 

Para aguardar a chegada .de Sua Eminencia, 
vou suspender a sessão. · 

SUSPENDE-SE A SESSÃO ÁS 14 HORAS E 15 
:MINUTOS. 

REABRE-SE A SESSÃO ÁS 14 HORAS E 20 MI
NUTOS. 

O SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 
REASSUME A PRESIDENCIA. 

O Sr. Presidente - Encontrando-se, já, no edifieío da 
Camara, Sua Eminencia o Cardeal Pacelli, que vae ser in
troduzido no recinto, convido os Srs. Secrela•ios a recebe
rem Sua Eminencia, á entrada da Mesa. 

Comparecem Suas Eminencias Cardeal Eu
genio Pacelli, legado de Sua Santidade o Papa 
Pio XI, e Card-eal D. Sebastião Leme, acompa
nhados da Commissão nomeada, tomando assento 
á Mesa, respectivamente, á direita -e á esquerda 
do Sr . Presidente da. Camara. (Palmas prolon.. 
gadas no recinto, tribuna e galerias.) 

3 

O Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao Sr. Deputado 
Raul Fernandes, que agradecerá a Sua Eminencia f> Cardeal 
Eugenio Pscelli, a honra que está conferindo á Camara .dos 
Deputados do Brasil, e que saudará á Sua Eminencia em 
nome da mesma Camara, o que quer dizer, em nome da Na~ 
çã-o Brasileira.. 

T-em a palavra. o Sr. Deputado Raul Fernandes. 

O Sr. Raul Fernandes (MO'Vimrnto geral de attençáo. 
Palmas.) . 

Senhor Presidente, em nore.e da Camara. dos Deputados 
venho apresentar â Sua Eminencia, o Ca.rdE:>al Eugenio Pa
celli, os nossos agrad-ecimentos por sua honrosisima. visita, 
as homenagens do nosso profundo respeito, e o testemunho 
de nossa filial devoção á Sua Santidade· o Papa,. cuja pater~ 
nal sdtieitude para com esta grande província do Seu im
perio universal se manifesta, não só na presenca <lo Seu 
Legado no Rio de Janeiro, mas ainda no de'signio patente que 
inspirou a escolha do envi,ado pontifício. 

Entre os Príncipes da Sua Côrte, Sua Santidade Pio X1 
nos envia precisamente o Secretario de Estado, com o pres
tigio pessoal de uma carreira ~ccle-siastica tão brilhante 
como benemerita, e o das relevantissimas funcções de inti
mo colalborador e conselheiro da politica internacional da 
Santa Sé. 

Inclinamo-nos com veneração ante o sa.oerdote de alma 
apostolica que é Sua Eminencia o Cardeal: Paoelli; o cf>nti
nuador de uma tradição familiar que deu a Gregorio XVI 
um ministro das financas, a Pio IX o seu ultimo minietro 
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substituto do interior, a. Leão XIII um ct:os mais acatados 
conselheiros ·e ao Papa actual Q jurista consummado que 
preparou a redigiu os aecordos de São João de Latrão; elle 
proprio, Jauread-o da Universidade Gregoriana e da Aca
demia dos Nobres Ecclesiasticos, professor emerito de Di
relto Canonico e um <ios seus codificadores, famoso Nuncio
na Baviera e, d-epoi!", no Reich Allemão, vivendo alli os dias 
mais angustiosos da grande guerra e o drama da transfor
mação política ulterior. 

Os belligerantes, que disputaram ardentemente a par
cialidade da Egreja no gigant~:sco conflicto, terão ás vezes 
julgado naquelle tempo com incomprehensão a attitude de 
Roma e a actividade do seu representante na Allemanha. Mas 
o Mundo Catl:iolico conhece boje, e aprecia altamente, os 
dotes de íntelligencia e de tacto, e, acima de tudo, os the
souros de sentimento christão dispensa-dos por Monsenhcir 
Pacelli na gestão desenvolvida para secundar os projectos de 
paz ardorosamente propugnados :pela caridade de Bento XV. 

A obra do diplomata, ardua e difficil como nenhuma 
outra entre as paixões desencadeadas pelo monstruoso cho
que <las Nações, não preteriu a do sacerdote-bispo, visitador 
incansavel dos hospitaes de sangue e dos acampamentos de 
concentração, di·spensador <ie soccorros materiaes e espiri
tuaes a feridos e prisioneiros, todos, sem distinção de ra!:<t 
ou de nacionalidade, c-onfortados pela caridade militante do 
pastor, · necessariamente neutro no meio do rebanho desyai
rado, mas sangrando em todas as fibras <io seu coração. 

Tal é, em rapido escorço, a personalida<le eminente do 
Legado Pontifício, cuja presença entre nós, n•este momento, 
assüme especial significação. 

Acabamos de sahir de urna revolução :politica, cujos 
"leaders" não quheram fecha'r os olhos a esta ver<iade pri
maria que a actividade humana deve aprofundar .suas rai
zes em fontes moraes e espirituaes de inspiração religiosa. 
Abandonámos, em consequencia, o indifferentismo religioso 
da Constituição de 1891 e reconhecemos a preponderancia 
do fator espiritual na vida collectiva, consagrando-a no 
texto que admit.te a collaboração do Estado com as confis
sões, o que, no Bras!l, compactamente catholico roman~::~, 
significa a collaboração principal com a Egrt:ja de Nosso Se
nhor Jesus Christo. 

Sem duvida, o regime da se:para1;ão sub-siste, com ~
liberdade de cultos, os quaes não podem ser estabelecidos, 
subvencianados ou embaraçados pelo Estado. Isto. é condi
ção de paz interior e garantia da lib'erdade de consciencfa 
dos cidadãos. 

Mas, preservada essa norma dictada nela necessidade 
política, o mutuo auxilio permittido pela Constituição abre 
um campo illimitado á influencia religiosa na formação mo
ral das gerações. 

Felicitemos, :por i-sso, a Nação. 
A perspectiva hisiorka situará os dias de hoje no cen

tro da tormenta abatida, ba 20 annos, sobre a Humanidade. 
Dahi é difficil prevêr como sahiremos, mas parece indu
bi tavel que a volta ao passado é impossível. Sobre o regimen 
anterior, que nasceu e evoluiu sob o signo do indivi<iualismo 
materialista, a Historia virou definitivamente uma pagina, 
começada nas atrocidades -sanguinosas oda Revolução e aca
bada na chacina 'espantosa da Grande Guerra. 
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Entre esses dois extremos, o seculo XIX, saturado de 
sceplicismo philosophico, amollentou os homens no conforto 
das mnis mnravilhosas inven1,;ões, mas quasi obliterou o 
sentido oflpirilual da. vida. 

Niio sd, ninguem sabe o que virá depois do cháos em 
quo noH debatemos. O certo é que temos de viver heroica
::n(1nl.t'. unidos pelo perigo collectivo em accão solídaria, que 
r!!clnmB umn. doutrina commum, uma hierarchia e o devota
mento do todos. 

t'os~n. direcção, porém, as difficuldades dos tempos vão 
cngnt!drnndo concepções politicas e sociaes que, levadas até 
o <!X!r·emo, ameaçariam de absorpcão e de anniquilamento 
a pr rsonalidade do homem, apesar de que este, em ultima 
nnnlyso, é o nucleo irreductivel da Sociedade. 

E' preciso, antes de tudo, preservai" essa persortalidade 
amnn~r~da de destruição pelos mythos de raça, de classe ou 
do nuturchia nacionalista, e, pres·ervando-a, impregnai-a de 
cullura moral adequada a sustentar as grandes virtudes ci
vicm~. !'!em as quaes as sociedades se dissolvem no egoismo 
dos ind ividuos, isolados uns dos outros, senão inimisados 
nt1 dl~pul.n dos bens terrenos. 

A indispcnsavel subordinação dos impulsos egoísticos 
t\J; nf'C'(IS~iriades do bem commum, a energia perseverante da~ 
nlm('gnctics diuturnamente rrepetidas, este facil heroismo 

rin~ nlmn.~ bem formadas - é illusão buseal-o na autoridade 
do E:-~l ndo, sejam quaes forem as suas armas coel"citivas: as 
lr•i11 lliln impotentes pal"a resolver a antinomia fundamental 
onl.t'o n individuo ephemero, obstinado em a ligeirar o fardo 
dos <.lt1Vf'r~s. c a sociedade cuja existencia e harmoni oso des
Cinvolvi mt•nlo implicam a consciencia e o desempenho das 
rr, !~pon~nhilidades. 

O r)l'oblcma é fundamentalmente ethico-religioso. e a 
no~o~~a l~lvilizacão periclitante encontrará d-efesa e dJerra
do,lt·n nf!:do na doutrina da Egreja, realizada pela accão ca
t.hollca, n que o mul\do, e sobretudo o occidente, precisa 
nbrh· r.nminho sustentando-a vigo::osamente. · 

A lni de caridade chl"istã, qU'e ella propaga como o ali
Cí'rcc nn.~ suas construccões. - j á dizia o grande Papa 
Lf!fio XIII, - aplica-se a todo o conjuncto dos problemas 
ql!o condicionam a vid·a social e internaci<Jnal . Só essa lei 
reconcilia os homens -porque resolve effectivamente, e a 

funrlo, os ~eus conflictos; e entre est:es, o mais doloroso de 
tocloK, o do trabalho, que no curso da histeria aspira a. se li
b~rnr de todas as fól"m·as de servidão, mas não será real
mcnl.n mnis livre sob o capitalismo do Estado commuista 
do quo ~o~ob o capitalismo do Estado burguez. 

A queAti'io social é uma questão chistã precisamente no 
que concr>~·ne no trabalho, porque este (como observou um 
marxisla convertido ao christianismo), é que f6rma a base 
não s6rnl'nt.e dn economia, mas de toda a vida social. Por 
isso, o problema dos seus fundamentos espirituaes é o dos 
proprios fundamentos espirituaes da sociedade. A questão 
do trabalho em si mesmt1, da ·sua ine!utabilidade, é por sua 
profundeza, uma questão espiritual e religiosa. Ella não 
será resolvida fóra da doutrina christã, ou sel-o-á servil
mente, isto é, 'escravisando o espírito ao mundo material. 

A acção catholica, com tão altos e generosos objetivps, 
sempre foi livre no Brasil, a principio exel"cida hierarchica
mente pelo sacerdooio, e, depois das iniciativas f·ecundas do 
grande militante que foi Pio X, pelo apostolado leigo . 
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Mas na. actualidade, sob a nova lei constitucional brasi
leira, ella tem possibilidades redobradas. Se isto é motivo 
de jubilosas esperanças para a comunhão nacional -dire
ct.amente interessada, será tambem,\ estamos certos, alegr-ia. 
~ .consolação para o Summo Pontifice. 

Digne-se Vossa Eminencía., Senhor Cardeal Pacelli, 
recolher- na minha voz o éco da conscieneia. catholica do 
Brásil, tabem mobilisada para a cruzada er.n prol do re
nascimento religioso do occídente; aceitar o preito do nosso 
commovido reconhedmento; e transmitir a· Sua Santidade 
Pio XI, successor do Príncipe dos Apostolos, os nossos votos 
mais ardentes M longo e glorioso reinado. (Muito bem! 
Muito Bem! Pal~.) 

O Sr. Presidente - Vou da.r a palavra. a Sua Em.inen
eia, Q Cardeal !Eugenio Pacelli. 

"Exeellencias. Nobres Deputados - Palpitando ainda 
com as inolvidaveis emocões do Congresso Euchari·stico In
ternacional - pagina de ouro na histor]a da Ameri<la Latina 
- é com imensa satisfação que piso, a terra brasileira e 
contemplQ neste momento, reunidos }:Iara uma homenagem ao 
Venerando Pae da Christandade, os Deputados desta nobre 
Nação. 

Seja meu primeiro gesto corresponder á. affavel saudação 
do orador que, em nome de seus collegas, brindou o Legado 
de Papa. Minha ~audação é tambem uma saudação aM repr~ 
sentantes desta nobre e fidalga terra. E', além disso. a se
gur.anca de minha sincera compiacencia pela extracrdinaria. 
occasião que me é dada; della aproveitarei para accentuaT a 
oordia1idade das relaçõe~ que desde os tempos da juventude 
do vosso paiz. intercederam entre a Santa Sé e o povo bra-
sileiro. . 

Vindo da velha Europa. cujas ansias e diffieu1dades p&
rP.cem cre~cer cada dia mais. é de especial encanto para mim 
este primeiro contado pessoal com os povos latino~ameri
canos. Nobres nações que sabem conciliar a gratidão á Mãe
Europa pela herança cultural e religiosa recebida com a 
altiva consciencia do proprio valor! 

Sabei, pois, qual G meu voto intimo e minha prece: qus 
a Providencja Divina com tal bencão oriente os destinos desta 
terra e presida a.o desenvolver de sm1s poderosas virtualida
des latentes, que o povo brasileiro chegue a ver de todo actua
do seu impnl:::o. não só para a propria grandeza. mas ainda 
para a crescente progressão de todo o genero humano. 

Ao externar esse meu desejo, estou certo do proceder 
:~egundo a mente de meu excel:;o soberano, o Santo Padre, 
cujo olhar e coracão de Pae estão voltados com peculiar com
placencia para este grande poco catholico. Mais que nunca 

· véla Sua Santidade em espirito no meio de nós na presente 
circumstancia 

Vejo-vos diante de mim, Senhores Deputados; e considero 
na tarefa que a con~ervação. evolucão normal e aproveitamen
to das energias materiaes e espirituaes do vosso povo colloca 
em vossas mãos. Não posso deinr de inclinar-me diante 
dessa vocacão transcendental e da. responsabilidade que ella 
envolve. 

Legislador quer dizer architooto. 
Legislador quer di:r:er mestre. 
Ser legislador é ser sem~ador. 
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:Ser leg!sla.d()r significa permanecer imperterrito no meio 
dc;s factos para dominai-os e não ser por elles dominado •. _ 

E' lavrar o futuro com visão segura, animo alerta e mao 
firme. 

Ser legislador - encarando o universo "'sub 8pecie rete-r
nitatM"' é jogar nas mãos a benção ou a maldi~ão, a exaltação 
ou o vituperio, a vida ou a morte de um povo - é levar 
as almas aos astros do Céo ou arrastai-as aos descaminhos 
de Lucifer. 

Legislar, m:ma palavra, é collaborar na obra criadora 
de Deus, é executar nas minudencias da vida em eommuni
dade a lei soberana de Deus; é a captacão da luz que ir.radia 
a lei eterna immanente em Deus. 

Ora, como executar esse mandato, como desempenhar 
esses munus, sem uma estreita conjunccão e real cooperação 
com as forcas do alto? 

E' que a paz social e a paz universal - dois alicerces 
da communhão nacional e internacional - são menos uma 
QUtf:tão technic'a que uma questão espiritual. 

Longe de mim o desconhecer os íncessantas e abnegados 
esforces dos estadistas para dominar gradualm.ente o duplo 
problema. 

Mas, senhores Deputados, creio estar seguro de vosso 
assentimento, quando affirmo que, sem a consciente utiliza
cão dos valores reli!>iosos, o escopo supremo da educacão para 
a paz ;;oeial e internacional ficará inattingivel. 

O templo da concordia social tem um vestíbulo: a justica 
social - "Redemptio proletariorum" como diz a EMyclica. 
"Quaàragesimo Anno" retomando a expressão da "Rerum No
varum". 

O castello encantado da paz nos povos tem um íngreme 
accesso por entre penedios. Só corações generosos o podem 
galgar. A Porta Pacis só tem uma chave: não se chama Egoís
mo mas Solidarismo. 

No caminho que conduz até elle se lêm gravadas as pa
lavras do Papa na Allocucão do Natal de 1930; 

" ... difficile, per non dire imposibile, che duri la paee 
fra i popoli e fra gli Stati, se inluogo del vero -e genuino 
amor patri regni ed imperversi unegoistico e duro nazionalis
mo, che é dire adio ed invidia in luogo del mutuo desiderio 
di bene diffidenza e sospetto in luogo di fraterna fiducia, 
concorrenza e loUa in luogo di concorde cooperazion~, am
bizione di egemonia e di predomínio in luogo del rispetto 
e della tutela di tutti i diritti, siano pur quelli dei deboli e 
dei piccoli." (Acta Apostolica e Sedia, Vol. 22, pags. 535, 
536). 

Ha decennios vem os Papas semeando o germe da scien
cia social e da sciencia política christã. Mas o terrene pe
·dregoso minado pelo materialismo não acolheu a semente, o 
espinhal de um espü·ito hedonistico que se estiola no goso 
da vida, afogou as exortações do Pontifice. Foi preciso a 
experiencia da Grande Guerra e da crise subsequente para 
que o mundo reconhecesse - tarde embora, oxalá não de
masiado tarde - que a solutão ds. orise está no domínio re
ligio:'o ê espiritual. 

Só a radioactividade espiritual da fé cbristã é capaz 
de amortecer a virulencia do espirito materialista. · 

Vós. Srs. Deputados, com o acto de hoje, tão conso
ante á tradição catholica do Brasil, déstes a conhecer a 
todo o mundo o que vale para vós o Pae da Christandade e 
sua auctoridade magistral oriunda de Deus. Ouvir sua voz 
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e effect.ivar suas advertencias se vos affigura. não tanto um 
dever. como um proveito e o melhor serviço que podei;; 
prestar ao vosso povo e ao seu porvir. 

Suas palavras são pa lavras de amor paterno. são lições 
âe sabedoria. são penha!' de bençâo celeste para os indi
viduas e para os povos. 

Como seria ditosa a humanidade se todos os Estados 
reconhecessem as bençãos, a luz, a fecundidade, a nobreza, 
a harmonia que a elles e a seus subditos derivariam. se não 
bouves~e diq11es a:-tificiaes a represar as ondas fertili
zantes que da Civitas Dei da Igreja transbordam sobre a 
vida social dos povos I 

Não se p6de imaginar doutrina mais erronea e que 
mais desgraca e ruina. mais tormentas e dores, mais con
fusão e luctas desencadeasse que a affirmacã o. repetida 
1'empre em novas formulas, de que a Igreja é inimiga do 
Estado. 

Ao revez, onde a .. ordinata armonia" vigora entre os 
dois poderes. a productiva collaboracão da lgr'3j!t com o 
Estado mostra com luz offuscante quão erronea é esta tbese. 

Aos que duvida~sem ou renegassem da efficacia da re
ligião e da Igreja no domínio da prosperidade civil, póde
se responder o mesmo que o espirito aquilino de Santo 
Agostinho retrucou á mesma sentenca: 

.. Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse rei pu
blicae. dent exercitum talem, quales doctrína Cbristi esse 
millites iussit; dent tales providenciales, taes maritos, tales 
con.iuges. tales parentes, tales filios. tales dominos, tales 
servos, tales reges, tales judices, tales denique debitorum 
ipsius fisci redditores et exactores, quales esse praecipit 
doctrina christiana et audeant eam dicere adver~ esse 
rei publicae?" (August. Epist. 132, erf. Acta Apostolica 
Sedis, XXI, 1929, pag. 742) •. 

Julgo-me felicíssimo por poder na presente circum
stancia congratular-me com os nobres representantes do 
povo brasileiro que, norteando-se pelos ideaes espirituaes e 
religiosos da immensa maioria da Nação ao redigir a nova 
Gonstituição, lhe puzeram - sublime introito! a invocação 
do nome de Deus, nella inseriram alguns artigos inspirados 
pelos principias da espiritualidade e da religião, dando 
desta fórma ao povo brasileiro, bem fundadas esperanças 
de que as leis fundamentaes do Paiz vêm cada vez mais 
adequadamente se amoldando ás legitimas aspirações .do 
Catholico Brasil. 

Sobre a capital deste grandioso Paiz, paira em majes
taticas proporções Christo Rei - o sermão da montanha 
crystalizado em rocha exhortando todos os filho3 e filhas 
.rlesta terra, um penedo eloquente para todos aquelles que., 
como nós, meus senhores, tão grande parte e responsabili
dade supportam na busca do bem pubiico. 

Erguendo para elle os olhos nas solicitudes e nas penas 
da vossa tarefa honrosa e acabrunhadora, sabereis acertar 
com a senda que levará o povo brasileiro á verdadeira 
prosperidade e grandeza . 

. . Erguendo para elle os olhos, vós, legisladores de nm 
povo em marcha para um porvir deslumbrante, vos deixa
reis empolgar por um pensamento: a austeridade da lei, 
muitas vezes inevitavel e incommoda tambem para o 
egoismo individual e collectivo, é a senda para o ideal edu
cativo de um povo, ideal que o espírito politico de Cicero, 
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já tinha aprehendido e expresso com classica conclusão, 
ideal esclareciào e ennobrecido pela perspootiva christã da 
vida, que deveria ser o perpetuo inspirador de vossa acti
vidade como legisladores do vosso povo: "Legum servi su
mus ut liberi esse possimus". (De legibus, II, f3.) (Muito 
bem; muito bem. PaLmas proLongadas nc recinto, tribunas 
e nas galerias.) 

O Sr. Presidente - Sua Eminencia o Cardeal Eugenio 
Pacelli vae retirar-se. Convido a commissão nomeada a 
acompanhar Sua Emi·nencia. 

Acompanhados da Commissão retiram-se Suas 
Eminencias os Srs. Cardeaes D. Eugenio Pacelli 
.e D. Sebastião Leme. 

O Sr. Presidente - Sua Eminencia o Cardeal D. Sebas
tião Leme me encarregou de dizer á Camara que um dos mo
tivos de seu comparecimento a esta Casa foi agradecer a no
meação de uma Commissão especial para receber S. Eminen
cia a bordo, de regresso de Buenos Aires. 

Vamos continuar a sessão. Não ha oradores inscritos 
na hma do -expediente. Passa-se á ordem do dia. Encontram
se no .edifício apenas 88 senhores Deputados. A ordem do 
dia é constituída exclusivam~mte por votações, para as quaes 
não ha numero. Vou levantar:a sessão, marcando para a de 
segunda-feira a seguinte: 

4 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, pa,ra discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente ds. Repubhca, sobre a noiP-.eação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Honanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. 45, de 1934, orçando a Receita 
Geral da Republica, para o exercício de 1935 (2& discussão) • 

Votação do projecto n. ~46 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Fazenda para 1.935, com parecer da 
Commissão de Orçamento sobre as emendas (2&. discussão) . 

Votação do projecto n. 47 A, de 1.934, fixando a des- . 
pesa do :Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, para o 
exercício de 1935, com pa.r.ecer da Commissão de Orçamento, 
sobre as emendas (2a discussão) . 

Votação do projecto n. 48 A, de 1935, fixando a des
pesa do Ministerio das Relações Exteriores, para o exercício 
d.e 1935, com em.endas da Commissão de· Orcamento (.2S. 
discussão) . 

Votação de projecto n. 49 A, de 1.924, fix:ando a des
pesa do Ministerio da Marinha, para o €Xercicio de 1935, 
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com par.ecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas . cza discussão') • . . 

Votação do pr.ojecto n. 50 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministe:rio da Guerra, para o exercício de 1935 
com pa:recer da {:ommi>ssão de Orçamento sobre as emenda~ 
.(2a discussão) • · · 

Votação do projecto n. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa. do Ministerio do Trabalho, lndustria ê Commercio, para 
o exercicio de 1935, com parecer d·a Commissão de Orca
ment.o s-obre emendas (2a. discussão). 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para o exer
cício de 1935, com parecer da Commissão de Orcamento sobre 
as emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n. 53 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, paar o exer
cici'O de i935, com parecer da. Commissão de Orcamento sobre 
as -emendas (2a. discussão) . 

V-otação do projecto n. 54 A, de 1934, fixando a. des~ 
Pf'S3. do Ministerio da Agricultura, para o exextcici() de 1935, 
com parecer da Commissâo de Orçamento sobre as emendas 
(211. discu.ssão) • 

Votação do parecer n. 1', de 1934, negando licença pedid·a 
para proseguimento do pr·ocesso instaurado oontra o Depu
tado João Villasbôas {di3cusllão unica). 

Votação do parec-er n. 2, de 193~, declarando que o pro
seguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de Hcenga da. Camara 
(discussão unica). 

Votação do parecer n. 3, de i934, declarando que inde
pende de licenca da Camara o proseguimento do pr·ocesso 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva 
·(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 37, d'e 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que m{ltivo os sargentos monitores do 
Collegio l'J:iilitar não percebem diarias que a lei estabefece 
(discussão unica) . 

VQtacão do requerim~nto n. 38, de 1934, de Sr. João 
Vita.ca e. outros, pedindo informa~es sobre reconhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 39, de 1934, do Sr. Aeyr 
Medeiros e outr.os, pedindo informaeões sobre o r.esultado a 
que ehegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuanta 
da União (~scussão unica) . · 

Votação do requerimento n. 40, d·e f934,, d!) Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatro 
Municipal (discussão unica). 
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Votacão do requerimento n- 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
ten~nte-corone't Benedicto Alves do Nascimento (discusslio
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de 1934, do Sr. Ac~ 
medeiros e outro, de informaçãões sobre prisão de ()pera:dos. 
empregados em padarias (discussão unica). 

Votação do requel'imento n. 43, de 1934, do Sr. AntoniOo 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisões de opera-
rios, que enumera (discussão unica) • · 

Votação do requerimento n. 44, de 1934, do Sr. AntoniO' 
Rodrigues e outros, de infonm.ções sobre demissão de um 
empregado da Escola Sete de Setembro {discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Tbiera 
Perissé, de informaç.ões sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o di sposto no art. 104, letra e da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações çobre se nas Estradas de Ferro 
da União continúa sendo cobrada a ta:xa de viação Federal 
(disc~tssão unica} • 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Ministerio da Agricul
tura ·sobre colonias de pesca. (discussão unic~t) • 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Aouro!o 
Torres, ds informações ao Mi·nisterio do Trabalho sobre um 
recurso ínle11)osto por- operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de Cimento "Portla.nd" (discussllo 
unica). 

Votação do requerimento n. 49, de i934. do Sr. Acurcio 
Torres, de informa~:ões aos Ministerios da Justiça e Viação., 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro corrente (discuissllo unica) • 

Votação do requerimento n. ~o, de !934, do Sr. João 
Villasbóas, de informações ao Ministerio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão unic~) . 

Votacão do requerimento n. 51, de 193-i, do Sr. Mozart 
Lago, de inflormações sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 52, ode 1934, do Sr. Alcan.
tara Machado, de informações ao Ministeri<> da Viacão e 
Obra.s Publicas, sobre reintegração de um funocionario da 
Inspectoria de Seccas (discussão unica). 

Votação do r equer imento n. 53, de 193l, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindú ao Minist.erio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technicos e Ju
ridico daquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão unica) . 

C. D. - VOLUME VI 5 
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Vot.acão do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues € outro, de informaQ()es sobre dispensa d-e empre
gados no Se.rviço da Febre Amarella (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 56, de 1934., do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viaç,ão Flu
minense (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios {discussão unica ) . 

Votação do requerimento n. 58, de 1934, do Sr. :Mozart 
Lago, de informações sobre wrrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão unica.) 

Votação. <lo requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre nomeações de technicos doe Con
tabilidade feitas pelo 'Sr. Interventor do Districto Federal 
(disc1tssão unica) • 

Votação do requerimento n. 60, de 193-í, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de medicos, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica.) • 

Votação do requerimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construção de hospi.taes (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 52, de :1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de R.adio Na
cional (discussão unict.) • 

Votaç~ do requerimento n. 63, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre scrvi~os de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão 'ltnica) • 

Votação do requerimento n. 64, de :1934, do Sr. Henrique 
Dodsworth, de informações sobre pagamento a funccionarios 
do Instituto de Meteorologia (discussão unica) . 

Vot.acã.o do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thicrs 
Perissé, de informações sobre contr.acto entre a City Im
Pl'ovemeuts e o Governo Fed-eral (discussão unica) . 

Votação do reque-rimcnLo n. 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, d-e informações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edificio para séde de nossa Embaixada na 
Republica Norle Americana (discussão unica}. 

Votação do requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeru;ões e promoções de fun
.ccionarios da Universidade -do Rio de Janeiro (discussão 
-unica). 

Votação do requerimento n. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracto celebrado- entre a 
Prefeitura do Districto Federal e a·Light a.nd Power (dis
.cussão tlnica) . 
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Votacão do requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
:Medeiros e outros, de informações sobre venda de armamen
tos (discussão unica. 

Votação do requerimento n . 70, de 1934, do Sr . AI cantara 
Machado, de informações sobrQ reintegracão de professores vi
talicios .da Escola Militar (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 71, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assig
nado pela Fundação Rockefeller com o Governo da União 
(discussão unica) . 

Votacão do requerimento n . 72, de 1934, do Sr. Acyr Me
·deiros, de informações sobre casas para operarias, construídas 
em Bemfica (discussão unica}. 

Votacão do requerimento n. 74, de. i934, do Sr. Adal
berto Corrêa, de informações sobre colonização das fazenda;; 
Santa Cruz e São Bento (discussão unica). 

Votação do requerimento .n. 75, de 1S34, do Sr. Acy;r 
Medeiros, de informações sobre um funccionario do Minis
teria da Educacão e Saúde Publica (discussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 77, de 1934, do Sr. Acyr 
. Medeiros, de informacões sobre inquerítos mandados pro
ceder pelo Governo (discussã.o unica) • 

Votacão do requerimento n. 78, de 1934, do Sr. Acy~ 
Medeiros, de infarmacões sobre o afastamento de sub-offi
-ciaes e sargentos da Armada reformados administrativa
mente (discussão unica). 

Vota~ão do requerimento n. 79, de 1934, do Sr. Ruy 
.Santiago, de informações sobre ·o afastamento de um func
·cionario da Fazenda qu~ contava mai·s de 30 annos d_e se::.-
·vico publico (discussão unica). 

Levanta-se a Sessão ás 1'4 horas e 50 minutos. 
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70"' Sessão, em 22 de Outubro de 1934 

'Presidencia do Sr. Clementino Lisbôa, 3• Secretario 

1 

A's 14 horas, comparecem os Sr9. : 

Clementino Lisbôa, Mario Caiado, Alberto Diniz, Mano
el Reis, Alfredo da Matta, Godofredo Vianna, Luiz Sucupira, 
Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Vellozo Borges, Pereira 
Lira, Souto Filho, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Izidro Vas
concellos, Rodrigu es Doria, Deodato Maia, Fernando de Abreu, 
Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, :\.maral Peixoto, O
legaria Marianno, Mozart Lago, Adolpho Bergamini, Raul Fer
nandes, Francisco !\iarcondes, Ribeiro Junqueira, José Braz, 
Negrão de Lima, Augusto Viégas, Matta l\fa~hado, Vieira Mar
ques, Raul Sá, João Penido, Waldomiro Magalhães, Licur
go Leite, Celso Machado, Jacques l\font.andon, Anthero Bote
l ho, Guaracy Silveira, José Ulpiano, Cincin.ato Braga, Nero 
de Macedo, Alfredo Pacheco, Antonio Jorge, Adolfo Konder, 
Carlos Gomes, Frederico Wolfenbuttel, João Simplicio, Re
nato Barbosa, Cunha Vasconcellos, Gilbert Gabeira, Antonio 
Rodrigues. Waldemar Reikdal, Francisco rv!oura, Sebastião de 
Oliveira, Edwald Possoio, Edmar- Carvalho, Ricardo Machado, 
Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Pinheiro Lima, Abelardo 
Marinho, Thiers Pcrissé, Moraes Paiva. (65). 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o compa
recimento de 65 Srs. Depulados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Alberto Diniz (Supplen'te, servindo de 2• Secretario) 
procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é 
,Posta em discussão. · 

O Sr. Guaracy Silveira - Peço a palavra. 

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

O Sr. Guaracy Silveira (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
dou-me por feliz porque não estive presente no r ecinto, 
durante a Sessão de sabbado, quando falava o nobre ieader 
da maioria, pois não sei como haveria de combinar com o 
meu silencio a cortezia que era devida ao visitante illustre, 
. .o Sr. Cardeal Pacelli, deixando sem protesto algumas affir
.mações feita·s pel.o honrado leader desta Casa, ao dirigir
-se ao dignitario ecclesíastico que nos visitara. 
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Falando em nome da Camara dos Deputados, o Sr. RauL 
Fernandes fez tres declarações, neste reointo; a primeira,. 
de agradecimento pela visita, declaracão esta CiJm a quar 
eu compartilho de coracão, tanto mais que se tratava de um 
homem notavel por todos os títulos; a segunda, de profundo· 
respeito, com a qual tambem deveria concordar; a terceira, 
foi o testemunho de fiel devoção ao Papa, fe:to por S. E:rr 
em nome da Camara dos Deputados, que não recebeu do 
eleitorado poderes para fazer confissões de fé. Com ~sta ul
tima declaração do nobre leader eu, em absoluto, não posso 
concordar. 

O SR. AnoLPHo BERGAMINI - O Estado não tem religião
alguma. 

O SR. GUARACY SILVEIRA - Agradeço o aparte dO' 
nobre collega. 

Sr. Presi<lente, sabe V. Ex. que 0.5 Deputados eleitos 
pelo Povo tem seus poderes delimitados pela propria Cons
tituição, e só dentro delles podem falar em nome do povo,. 
que representam dentro desta Ca:sa. O illustre leader da 
maioria, Sr. Deputado Raul Fernandes, cujo nome declino 
com respeito, cujo talento admiro e eujo senso diplomatico 
reconhece - permitta-me S. Ex. dizel-o - exorbitou 
quando, em nome da Camara dos Deputados, onde ha re
presentantes que não pertencem ao credo de S. Ex., decla
rou, num discurso publico, que dava o testemunho da Ca
mara dos Deputados de filial devoção ao Papa, tanto mais 
que dentro da propria maioria talvez haja Deputados que 
não concordem com essa profissão de fé. 

Sr. Presidente, desejaria, tambem, tocar num outro
ponto do discurso do nobre lea.der da maioria. 

As sandalias de S. Ex. representam para mim uma 
alta cultura. uma grande intelligenC"ia. mac:: S. Ex. n" c::eu 

.discurso foi ultra crepidam, passou dos seus limites:: 
S. Ex. abordou a questão religiosa, para fazer, nesta Casa, 
duas declaracões que não posso, absolutamente. deixar que 
transite ~m julgado. 

A primeira é a declaração <le S. Ex., de que o Povo· 
brasileiro é compactamente catbolico romano. 

0 SR. BARRETO CAMPELLO - E V. Ex. O contesta? 
O SR. GUARACY SILVEIRA- Não sei o que S. Ex. 

entende por povo compactamente catholico romano. Se 
S. Ex. considera o Povo brasileiro compactamente catholico 
romano, pediria que lancasse seus olhos para o Brasil, para 
o Rio de Janeiro, onde proliferam os centros que o povo 
chama de .. macumbas" e onde o carnaval offereee especta
culo imnressionante de falta de religião. 

Parece-me que S. Ex. confunde catholicismo com 
christia.nismo, pois de t'acto para muitos catholicos, que 
respeito e admiro, a palavra "catholico romano" significa. 
"christão". Se S. Ex., repito, está confundindo esses ter
mos, para a massa compacta, por certo não fez um grande 
elogio á Igreja Caê.holica Romana no Brasil. 

De mais, Sr. Presidente, V. Ex. não ignora que ha 
innumeros centros espíritas, igrejas evangelicas espalhadas 
por toda a parte do Brasil, e, ainda, para tristeza nossa. um 
grande numero de atheus, pois, como podem confirmai-o 
os representantes do proletal'iado, nesta Casa. a grande 
massa prolataria do Brasil está cahindo em profundo atheis
mo, infelizmente. 
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0 Sa. WALDEMAR RElKDAL- V. Ex. per:mitte um apar
te? Quero apenas adeantar que os responsaveis pela queda 
religiosa do proletariado são os que interpretam a religiáo, 
não lhe dando o cunho qUe verdadeiramente devi:J ter. 

O SR. GUARACY SILVEIRA - Agradeço o aprute de; 
nobre collega. 

Em faee, Sr. Presidente, destes faetos que estou ci
tando e que são conhecidos de todo o povo m·a;;ilt,il'o, direi 
que o nobre leade-r da maioria fez uma declaração que não 
cor:responde á reahdade, affirmando que o Povo brasileiro é 
compactamente catholico romano. 

Em 1926, o illustre actual Chefe do Governo, num dis
curso memoravel, proferido nesta Casa, chamou a attencão 
dos Deputados para a circumstancia de uma elite brasileira, 
apenas, ser catholica romana, sendo que a grande Jiarte do 
Povo pendia para o fetichismo. E o profundo ~entimento 
psychologico do i1lustre Presidente da Republica uão é des~ 
mentido pPios- factos, em nossos dias. 

Antes, pelo c<Jntrario, essa onda de fetichismo invadiu o 
Brasil, e uma dolorosa incredulidnde está avassalando o~ 
corações. 

Finalmente, ainda. ultra crepidam, Sr. Ex. referiu-se 
ao Summo Pontifice, como suc~essor do Apostolo São Pedro. 
Sa~ba S. E1::. que sobre este assumpto mnumeros :i,'Tos es
gotaram os argumentos pró e contra P ninrl:l l,o.ic> · ,fl""in-:;.:. 
na fé a crença de que S. Pedro foi biSlJI) de Roma e de que 
o· papa é sucessor delle no cargo que occupa. 

São tão podercsas as razões para se crer na sue-cessão de 
S. Pedro que, depois de um .breve estudo sobre o a~~;;umpto, 
em livros que não sejam escriptos ad usum seminariorum, 
eiias impressionam tanto quanto aquellas invonadag part\ 
provar que certa dynastia teve origem na Via-Lactea. 

Peço desculpas ao illustre leader da maioria por ter dé! 
contestar as suas palavras pronunciadas no sabbado ultimo 
e sua profíssão de fé em nome da Camara. dos Deputados, 
sem mandato do Povo para tanto. Tenho dito. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Ranl Fernandes - Peco a palavra. 

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

O Sr. Raul Fernandes (Sobre a; Acta) - Sr. Presidente, o 
protesto que acaba de ser formulado pelo nobre Deputada 
por São Paulo era excusado. 

Falei realmente em nome da Camara. dos Deputados e 
não ignorava que entre os illustres collegas alguns ha que 
não são de f'é eathoiica apostolica romana; mas, evidente
mente, não poderia senão falar em nome da maioria, por
que não ha exemplo de Parlamento algum do mundo deii~ 
herar ou se manifestar por unanimid:lde de votos. (Muiío 
bem; apoiados.) 

O SR. GttARACY SILVEIRA- Menos em profissão de fé. 
O SR. RAUL FERNANDES - Procurei. em todo o caso, 

deixar bem aceentuado que, no que havia de c'lpital nas mt
nhas affirmaçõee.. reservava a p~cte le~itima ("'ue r.ode <:JI"r 
reiVindieada por outras profissões, quando falei na colla
boração principal da Igreja Catholica Romana -:-om o Es· 
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tado. E dizendo principal, deixei claro que outras de menor 
relevo, porque seriam proporcionaes á· massa dos seus eor
religionanos ou adherentes, existem no Brasil e QU.! po
dem tambero, dentro do texto constitucional, prestar o s~u 
auxilio na obra educatiYa do Estado. 

Rendi, portanto, homenagem a confissões outras que não 
aquella que professo. Mas não podia falar senão em nome 
da Camara e, subl:'ntendlfiaroente, em nome da maio!'ia. (Mv.i
to bem; apoiados.) 

O protesto era excusado. A meu ver, não tem ~:n·ocedan
cia.. (Palmas. Muito bem; bem muito.) 

Em seguida, é approvada a Acta. da Sessã() an
tecedente. 

2 

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

O Sr. Mario Caiado ( Supplente, servindo de 1° Secretario) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Mioisterio da Justiça e Negocias Interiores, de 20 do 

mez corrente, remettendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados.- Em res
llOsta ao officio n. 228, de 3 de Setembro proximo findo, 
transmittindo o requerimento em que o Sr. Deputado Adol
pho Bergamini solicita informações sobre "qual o assento 
constitucional da nomeação que acaba de ser feita de Inter
ventor", tenho a honra de declarar a V. Ex. que o funda
mento foi o seguinte: Arts. 3° e iS das Disposicões Transi
tarias da Constituição, em virtude dos quaes continúa em 
vigor o Codigo dos Interventores (decreto n . 20. 348, de 29 
de Agosto de 1931), emquanto os Estados não forem ~onstitu
cionalmente organizados. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e 
distincta consideração. 

O Ministro da Justiça e Ne~ocios Interiores, Vicente Ráo. 
- A quem fez a requisição. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 13 do cor
rente, remettendo a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores Membros da C amara dos Deputados: 
De accordo com o preceito constitucional, submetto á 

vossa deliberação, na inclusa cópia authentica e acompa
nhada de uma exposição de motivo-s do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, a Convenção Internacional relativa á 
repressão do trafico de mulheres maiores, a.ssignada em Ge
nebra, a 11 de Outubro de i933. 

Rio de Janeiro, 13 de OutUbro de i934. - Getulio 
Vargas. 

- A' Oommissão de Diplomacia e Tratados. 
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Do Tribunal de Contas, de i8 do corrente, communi
eando ter negado registro ao contracto n. 61 - Imp., ce
lebrado com a firma D. H. Berude & Comp., para forne
cimento de accumuladores ao Departamento dos Correios e 
Telegraphos. 

Do mesmo Tribunal, de 20 do corrente, communicando 
haver negado registro ao termo de accordo celebrado na 
Procuradoria Geral da Fazenda Publica com o Syndicato 
Condor Ltda., para a concessão do abatimento de 50 % sobre 
o preço de passagens, requisitadas pelo Governo Federal, 
·para funcciQnarios civis e militares, quando viajarem em 

. objecto de servi co. 
- A' Com missão de Tomada de Contas. 

E' lido e vae a imprimir para ser remettido 
á Commissão de Financas, de accordo com o pa
ragrapho 3° do art. 146 do Regimento, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 111 - 1934 

Abre o credito de 50:000$000 para occorrer ás despesas com 
a acquisição de um "Album dos Constituintes de 1934" 
e do quadro com o retrato dos mesmos Constituintes . 

{Finanças 90, de 1934) 

Artigo unico. Fica aberto o credito especial de 50 :000$ 
para attender á acquisição de um album arLis tico destinado 
á bibliotheca da Camara e do qual constem o retrato e bio
graphia de todos os Constituintes de 1934, correndo tambem, 
por conta do mesmo credito, a feitura de um grande quadro 
em que figurem todos aquelles Constituintes, revogadas as 
disposições em contrario. 

Justificação 

Promulgada a Constituição de 1934, é preciso que da 
Ass&mbléa que a votou não fiquem apenas os Annaes . Para 
completai-os mistér se faz tenha a posteridade ao seu al
cance a figura de toàos os Constituintes, na época mesma 
em que exerceram essa alta missão. Como disso não se lem
braram os Constituintes de 1391, teve o artista que pintou 
o quadro da. promulgação da primeira Constituição repu
blicana de recorrer a retratos posteriores ácruelle aconteci
mento, o que muito contribue para enfraquecer a verdade 
historica. Não será, pois, despesa injustificada essa que se 
propõe acima e valiosamente será apreciada pelos posteros. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1934. - Luiz Su
cupira. - Cardoso de Mello. - Soares Filho. - Gwver de 
Azevedo. - Antonio Jorge. - Olegario Marianno. - Veiga 
·CabraL - Lemgruber Filho. -Nero de Macedo. - Godo
/'redo Vianna. - Leão Sampaio. - ~. Annes Dias, 
Acurcio Torres . - Odon Bezerra. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 
Tenho sobre a mesa um requerimento que vae ser lido. 
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E' lido, apoiado e enviado á Commissão Exe
cutiva, o seguinte 

REQUERI,MENTO 

N. 81 - 1934 

Requeiro a transcripcão no "Diario do Poder Legislati
vo" do artigo "Problema Social Economico", publicado no
"Jornal do Commercio" de H do corrente e' assignado pelo· 
Deputado Pedro Rache. 

Sala da-s Sessões, 22 de Outubro de 1934. - P. Mo.tta· 
.Machado. 

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscriptos. Se ne
nhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra, na hora 
destinada ao Expediente, vai-se passar á Ordem do dia. 
(Pausa.) 

Comparecem mais os Srs.: 

Joaquim Magalhães, Barreto Campello, J~>sé Sá, Carlos
Lindenberg, Sampaio Corrêa, Acurcio Torres, Fabio Sodré, 
Cardoso de Mello, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, Alcantal'a. 
Machado, Moraes Leme, Lacerda Pinto, Minuano de Moura, 
Adalberto Corrêa, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Ra
mos e Oliveira Passos. (18) 

Deixam de comparecer os Sr-s.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Barcel
los, Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, Waldemar Motta, Al
varo Maia, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Abel Chermont, Mario 
Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, 
Lino Machado, Magalhães de AhrJeida, Costa Fernandes, Car
los Reis, Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Agenor Monte, 
Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire õe Andrade, José Bor
ba, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Jeovah Motta, Xavier· 
de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, 
F·erreira de 13ouza, Alberto Roselli, Odon Bez(:rra, Herectiano 
Zenayde, João Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da· 
Cunha, Mario Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, 
Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto 
Moura, Valente de Lima, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, 
Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, J. J. Sea~ 
hra, Prisco Paraiso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Ar
lindo Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, 
Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Home
ro Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, 
Aloysio Filho, Francisco Roc-ha, Paulo Filho, Arnold Silva, 
Laur o Passos, Nelson Xavier, Lauro Santos, Jones Rocha, Ruy 
Santiago, Pereira Carneiro, Nilo de Alvarenga, João Guima
rães, Prado Kelly, Cezar Tinoco, Alipio Costallat, José Eduar
do, Gwyer de Azevedo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lem
gruber Filho, Bias Fortes, Mello Franco, Adelio Maciel, Mar
tins Soares, Delphim Moreira, José Alkmim, Clemente Me~ 
.drado, Simão da Cunha, João Penido, Furtado de Menezes~ 
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Christiano Machado, Polycarpo Viotti, Daniel de Carvalho,. 
Levindo Coelho; Aleixo Paraguassú, Belmiro de Meooiros •. 
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, . 
João Alves, José Christiano, Plinio Corrêa. de Oliveira, Theo
tonio Monteir-o de Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, 
Moraes Andrade, Almeida Camargo, Mario Whately, Verguei~ 
ro Cesar, Hypolito do Rêgo, Zoroastro Gouvêa, Carlota de 
Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Ant-onio Covello,. 
Cardoso de Mello Netto, Henrique Bayma, •3ampaio Vidal, 
José Honorato, Domingos Vellasco, Generoso Ponce, João Vil
lasbOas, Francisco Villanova, Plínio Tourinho, Idalio Sar
dembel'S', Nereu Ramos, Aarão Rebello, Simões Lopes, Annes . 
Dias, Demetr io Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, 
Pedro Vergara, Raul Bitteneourt, Fanfa Ribas, Gaspar Salda
nha, Acyr Medeiros, Ferreira Nelto, Vasco de Toledo, Martins· 
e Silva, João Vitaca, Alberto Sureck, Armando Laydner, Gui
lherme Plaster, Mario Manhães, Alvaro Ventura, Milton Car
valho, Walter Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Ho
ra~io Lafer, Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva, Rocha Faria, 
Gastão <ie Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, David, 
Meinicke e Nogueira Penido. (167) 

4 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- A lista de presença accusa o compa
recimento <ie 83 Srs. Deputados. 

Não ha numero para a votação constante da Ordem do· 
dia. 

Vou levantar a Sessão, designando para a <ie amanhã a 
mesma 

ORDF,M DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para discussão e votação da mensagem . 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

. Segunda parte 

Votação do projecto n. 45, <ie 1934, orçan<io a Receita . 
Geral da Republica, para o exercício de i 935 (2& d't"scussão) •. 

Votação do projecto n. 46 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerío da Fazenda para 1935, com parecer da 
Com missão <le Orçamento sobre as emendas (29. discussão.) • . 

Votação do projecto n. 47 A, de 1934, fixando a despe
sa do 1\!inisterio da Justiça e Negocias Interiores, para o · 
exercício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento, 
sobre as emendas (2& discussão). 

Votacão do projecto n. 48 A, de 1934, fixando a <les
pesa do Ministerio dss Relações Exteriores, para 0 exercício 
de 1935, com emen<ias da Commissão de Or~;amento {2a
discussão) • 
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Votação do projecto n. 49 A, de 1934, fixando a des
_pesa. do Ministerio da Marinha, para o exercicio de 1935, 
com parecer da Commissão de OrçamBnto sobre as emendas 
(2a. discussão) . 

Votação do projecto n. 50 A, <le 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Guerra, para o exercício de 1935, com 
parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas (2a. 
discussão). 

Votação do projecto n. 51 A, de 1934, fixando a despe
..sa do Minislerio do Trabalho, Industria e Gommercio, para o 
.exercício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento 
sobre emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando a des
_pesa do Ministerio da Educação e Saude Publica, para o exer
cício de 1935, {;OID parecer.. da Commissão de Orçamento sobre 
as emendas_ (2a. discussão). 

Votação -do projecto n. 53 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, ·para o exer
cício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento sobre 
as emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n. 54 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Agricultura, para o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a discussão). 

Votação do parecer n. 1, de 1934, negando licença pedida 
para proseguimenLo do processo instaurado contra o Depu
'ta-do João Villasbôas (discussão unica} . 

Votação <lo parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
seguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Camara (dis
cussão unica) . 

Votação do parecer n. 3, de 193-í, declarando que inda
pende de lü:ença da Carnara o proseguimento <lo priXlesso 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cussão unica) • 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
C.ollegi0 Militar não percebem -diarias que a lei estabelece 
(discussão unica) • · 

Votação do r•equerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vibca e outros. pedindo informações sobre reconhecimento 
da União Sovietíca, pelo Brasil (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 39, de 1934, do Gr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a Commissão Liquidante ua Divida Fluctuante 
.da União (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 40, <le 19'34, do Sr. Thiers 
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Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatro. 
Municipal (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 41, de 1934, {jo Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do• 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de 1.934, do Sr. Acyr
Medeiros e outro, de informações sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 43~ de 1934, do Sr. Antonio. 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisão <le opera
rios, que enumera (discussão unica} ~ 

Votação do requerimento n . 44, de 1934.; do Sr. Antonio
Roorigues e outros, de informações sobre demissão de um 
empregado da Escola Sele de Setembro {discussúo unica) . 

Votação- do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paraná está. 
sendo cumprido o disposto no art. 104, letra e, da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n . 46, de 1934, do Sr. Adolph() · 
Bergamini, de informações sobre se nas Estradas de Ferro 
da União conlinúa sen~o cobrada a taxa de viação federal 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações ao Ministerio da Agricul- · 
tura sobre colonias de pesca (discussão unica) • 

Votat;ão do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurcio
Torres, de informações aos Ministerios da Justiça e Viação, 
sobre operarias envolvi{jos no movilt1ento grevista de 5 de· 
!Setembro eõrrente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acurcio. 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho, sobre um 
recurso interposto pol.' operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de Cimenlo "Portland" (discussão· 
unica) . 

Votação · do requerimento n. 50, de 1934, do Sr. João 
Villasbõas, de informações ao Ministerio· da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo generai Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 5Í, de 1.934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica} • 

Votação do requerimento n. 52, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado. de informações ao Ministerio da Viação e: 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario da. 
Inspectoria de Seccas (discussão unica) . 
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Votação do ~equerimen.to. n. ~3, de :l_93!, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedmdo ao M1mster1o da V1açao e Obras Pu. 
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Techniet1 e Ju·

.ridico d-aquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista. de 
Estrada de Ferro (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de inf-orm~es sobre disJ)em,a de empre· 

·gados no Serviço da Febre Amarella (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viação Flu
minense (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do. Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios (discussão uníca ) . 

Votação do requerimento n. ·58, de 1934, do Sr-. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
>Governador (discussão unica.) 

Votação do requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
.Lago, de informações sobre nomeações de technicos d'e Con
tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Distrícto Federal 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de inform~ões sobre nomeações de medicos, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolp!JO 
Bergamini, de informaçõ~s ao Sr. Interventoi' do Disti'icto 
.Federal, sobr-e a construção de hospitaes (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 62, de 193-í, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio Na
·.cional (disctLSsão unica) • 

Votação do :requerimento n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
.Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) . 

Votação do rcquei'imento n. 64, de 1934, ào Sr. HeiU'ique 
Dodsworth, de informações sobre pagamento a funccionarios 
do Instituto de Meteorologia (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Tbiers 
Perissé, de informações sobre contr.acto entre a City Im.
provements e o Governo Federal (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acuréio 
·Torres, d.e informações sobre 8e o Governo adquiriu, em 
Washington, um edificio para séde de nossa Embaixada na 
'Re·publica Norte Ame'l'icana (discussão unica). 

Votação do .requerimento n. 67, de 1934, do Sr. l'rrozart 
'Lago, de informações sobre nomeações e promoções de fun
.ecionarios da Universidade do ·Rio de Janeiro (discussão 
.unica) . 
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Votação do requerimento u. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
Períssé, de informações sobre contracto celebrado entre a. 
Prefeitura do Districto Federal e a Light and Power (dis
cussão unica). 

V:otacão do requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informacões sobre venda de armamen
tos (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de informações sobre reintegracão de professo
-res vitalícios da Escola 1\'Iilitar (discussão unica) .. 

Votação do requer1mento n. 71, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Roekefeller com o Governo da União 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 72, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informacões sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discussão unica}. 

Votação do requerimento n. 7 ~. de 1934, do '3r. Adal
berto Corrêa, de informações sobre colonização das fazendas 
·Santa Cruz e São Bento (discussão t.tnica). 

Votaoão do requerimenio n. 75, de 1934, do Sr. Acyr 
Medairos, de informações sobre um funccionarío do Minis
teria da Educação e Saúde Publica (discussão unica). 

Votação .do requerimento n. 77, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre inqueritos mandados proce
der pelo Governo (discussão unica) • 

Vot.aciio do requerimento n. 78, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre o afastamento de sub-offi

. ciaes e sargenlos da Armada reformados administrativamen~ 
te (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 79, de 1934, do Sr. Ruy 
·Santiago, de informações sobre o afastamento de um func
cionario da Fazen~a que contav~ mai~ d(; 30 annos d& ser
>"ico publico (discussão 1mica}. 

Levanta-se a Sessão ás 14 horas e 35 mi
nutos-
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71'~ Sessão, em 23 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 14 horas comparecem os Srs. 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Barcel
los, Clementino Lisbôa, Waldema:r Motta, Alvaro Maia, Ma
rio Caiado, Alberto Diniz, Manoel Reis, Alfredo da Jlatta, 
Moura Carvalho, Godoíredo Vianna, Luiz Sucupira, Walde
mar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodhgues, Velloso 
Borges, Herectiano Zenayde, Barreto Carnpello, Simões Bar
bosa, Rodrigues Doria, Edgard Sancl:Jes, Homero Pires, Lau
ro Passos, Fernando de Abreu, Godofredo Menezes, Henri
que Dodsworth, Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro, Olegario 
Marianno, Mozart Lago, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, 
Raul Fernandes, Alipio Cost.allat, Acurcio Torres, Cardoso de 
Mello, Francisco Marcondes, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, 
Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viégas, Matta Ma
chado, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão 
da Cunha, Daniel de Carvalho, Waldomiro Magalhães, Li
curgo Leite, Celso Machado, Jacques Montandon, Anthero Bo
telllo, Alcantara Machado, Moraes Andrade-, Guaracy Silvei
ra., José Ulpiano, Gincinato Braga, Nero de Macedo, Plinio 
Tourinho, Laeerd,a PJnto, Adolfo Kond-er, Aarão Rebello, 
Carlos Gomes, Annes Dias, Frederico Wolfenbutf..et, Renato 
Barbosa, Minuano de Moura, Cunha Vasconcellos, Ferreira 
Netto, Gilbert Gabeir~, Antonio Rodrigues, Waldemar Reik.
dal, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, Edwald Possolo, 
Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Walter Gosling, Augus
to Corsino, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo LQdi, 
Mario Ramos, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Ma
rinllo, Thiers Perissé. (87). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-
recimento de 87 Srs. Deputados. · 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario, servindo de 2"), 
procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é, sem 
observações, approvada. 

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

2 

() Sr. Clementino Lisbôa (~ Secretario, servindo de 14
) 

procede á leitura do seguinte 
C. D. - VOLUME VI 6 
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EXPEDIE NTE 

Do Mini.sierio d a Ju~lica e ~egocios Interiores, de 19 do 
corrente enviando 

IL'FORMAÇÕES 

···Exrno. SJ:. Pr<.'s iden te da Camara dos Deputados -
Em r P:-::posta au officio de V. Ex., n. 221, d e 3 de Setembro 
f indo. P em refer encia ao Aviso deste Ministerio n . 2.054, 
de 15 do mesmo mcz, com o qual foi tl.'ansmittida a V. Ex. 
cópia do officio do Direclol.' Geral da Imprensa Nacional, nu
mero G-47, de 29 de Agosto ultimo, tenho a h onra de enviar 
a V. Ex. as inclusas relações organizadas por aquella repar
tição. rPfel'cnlei' ao p~"'ssoal qne actua lmente tem exercício nas 
officinas do C:~laboti ço, com indicação das ~ecções a que per
t enc(>m·, nome". cargos. Yencimentos e datas da-s nomeações 
br.m r.omo a3 verbas pot· onde correm as respectivas despesas. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e con
sider ação. - O Ministro da Justiça e Negocias Interiores, 
Vicente Ráo." 

- A quem fez a requ is ição. 

D o Tribunal de Contas, 17 do cor rente, enviando um 
projecto de reorganizacão de sua Secretaria. 

- A' Co!Ilmissão de Finanças. 

REQUERIMENTO 

De professores do Collegio Pedro li, Externato e Inter
nato, pedindo-lhes ~cjam pagos vencimentos nlrazados. 

- A's Commi:;~õc,; de Educaçiio c Cultura e de Finan~~a~. 

3 

E' lido e vai a im tH·imir pnra ser remetLido á 
Commissües de Fi na ncas. de accordo com o § 3" 
do art.. 1-'IG do Regimento, o seguinte 

PnOJEC'rO 

N . 11 2 - 193.\ 

Concede ou cmxilio de 600 :000$3000 rí Pol.iclinic(t Geral do 1(10 
de Jancü•o, para conslrucçcio do edifício de sua séde 

(Finanças 91. de 1934) 

A Camar.a dos Depnt~dos decreta: 

Artigo unico. Fica aberto o credito de 600 :000$000 como 
auxil io á P.oliclinica Geral do Rio de J aneiro. para costru

ccfio do erlificio de sua ;:édc, revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Sessões. 23 de Outubro de 1934. - Celso Ma
chado . - Mozart T~ago. - Acurcio Torres . - Lei tão da 
.Cunlta. - Vie ira Marques . - P. ltfatta Machado. -JoãO' 
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..ch.ado. - Mozn.rt La.qo. - A~urcio Torres. - Simão da 
Clemente Medrado. -Antero Botelho. - Perei1'a Carneiro. 

Justi{icaçãa 

A Polyclinica Geral do Rio de Janeiro está edificada em 
terreno pertencente á úniãfJ, que lhe foi doado em usufructo 
por escriptura publica de 6 àe Setembro de 190~, edifioio e 

terreno estes que reverterão ao Dominío da 'Jnião si a Poly
dinica deixar de existir, conforme resa uma das clausulas. 

Devido a exigcncias do "Plano Agache", a Polyc1inica. 
.acaba de ser desapropriada pela Prefeitura do Dístrícto Fede
r.ai, para que a Avenida Nilo Pecanha, que parte da Esplanada. 
-do Castello, passe pela. sua s1Sde. 

Por decreto do Governo Provisorio foi autorizada recen
temente a permuta do tr.rreno onde est.á a Polycliníca i)Or 
outro na Esplanada do Cn.stel1o. 

Segundo estabelece o decreto de des.apropriação, expedido 
.pelo lnterYentor do Dislricto Federal, a Policlínica deverá 
.construir o edifício para :;ua nova séde dentro do pr:1zo de 
dezoito mczes, o qual, ainda por obediencia ao "Plano Agache", 
terá forçosnmenle nove nndares, o que encarece bastante 'J 

custo dessa obra de notavcl benemerencia. 

Entretanto, para uma obra de tão grande vulto, foi api?
na.s arbill'ada pela Prcl"citura a imporlancia de 3 .25ô :')00~, 

.qu" não é sufficicnLe para a construcção do cdificio de nove 
andares (em uma arca de 956 melros quadrados) e despesas 
deconentes de mudança e apparelhamento da nova séde 
dnql.lella instituição. Dados os fins sociaes e altruísticos 
que ha mais de meio seculo vem exercendo a Polyclinica. 
t>m prol da população menos favorecida ela fortuna, desta 
Capital c rlc lodos os Estados do Brasil, é jusLissimo que o 
Governo Federal vcnh::~. auxiliai-a nesta grave emergencia, 
como. aliás, o Congresso Nacional o fez por occasião de ser 
construido. a sua aclual séde. 

A Polyclinica do Rio de Janeiro merece todo amoaro 
dos poderes publicos, porque presta ao povo assisle.ncia 
medica graluila. intensa e efficiente, pelo que sua per
pertuação e dGsenvolvimento são e::dgencias sociaes, (LS quaes 
nfio póde fugir o Governo. bastando realçar, para dar: uma 
pallida idéa dos seus servicos, que ella mantem quato1·ze 
clinicas que assistem em media setecentos doentes dinria
·mente, clinicas que são dirigidas por medicos ·~min.enle~. 
auxiliados por medicas e academicos, sendo de notar que 
todo o corpo clinico trabalha gratuitamente. 

Será, pois, acto louvavel auxiliar a Policlinica para .que 
cllu se instaHe nesta capital ad perpettwm, e continue a 
espalhar. cada vez mais efficientemente a sua benemcri~:l. 
assistencia medica, intensificando sempre sua finalidade. da 
-maior ímportancia scientifica e humanitaria. 

Sala das Sessões. 23 àe outubro de :1934. - Celso Ma
chado. 

4 

E' lido e vai o. imprlmlr, para ser remetLido 
ás Commi.ssões de Legislação Social e de Finan~a!'l, 
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de accôrdo com o § 3° do art . H6 do Regimento,. 
o seguinte 

PROJECTO 

N. i13-1934 

Estabelece pal'ticipação nos lucros e salario mtmmo aos em.-· 
pregados em estabelecimentos commerciaes que forneçam 
comidas, bebidas ou h.tJspedauem 

(Legislação Social 1.5 e Finanças 92, de 1934) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.0 Os hoteis, restaurantes, bars, cafés, confeitarias, 

pensões, casas de pasto, botequins, tendinhas, leiterias, sor
veterias e todos os estabelecimentos que forneçam comidas, 
bebidas ou hospedagem, reservarão no minimo dez por cento 
(10 %) de sua renda bruta para distribuição aos seus empre
gados, propvrcionalmente aos salarios respectivos. 

Art. 2.0 Os empregadores comprehendidos no art. 1° não 
poderão contractar nenhum empregado por salario inferior á 
média dos salarios pagos para o mesmo serviço durante os tres 
annos anteriores á data da promulgação çlesta lei. Poderão 
entretanto, contractar empregados por salarios superiores a 
essas médias, em vista da capacidade e conhecimentos techni
cos individuaes . 

Art. 3.0 Nenhum 9os empregadores comprehendidos no 
art. 1° poderá despedir qualquer de seus empregados actuaes 
até á regulamentação definitiva da presente lei, exceptuados 
os casos de infraccão do Codigo Penal. . 

Art . 4.0 As convenções conectivas ou individuaes exis
tentes entre empregados c empregadores sujeitos ao regimen. 
da p1·esenle let, são revogadas, desde que lhe infrinjam os dis
positivos, podendo em caso contrario ser revalidaàos, depois· 
de appt·ovadas pelos syndicatos respectivos . 

Art. 5.0 As penalidades por infracção desta lei serão Ptt:· 
vistas na sua rcgulamentacrlO, que será feita pelo Poder K''<E'
cullvo, dentro de sessenta (üO) dias de . sua publicação, t'lm 
collnboração com os synaicatv,.; profissionaes interessados. · 

Art. 6.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua pro. 
mulgacão. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposicõcs em contrar1o. 
Sala das Sess~s, 23 de Outubro de 1934. - Francisco 

de Moura . - Edmar da Silva Carvalho. - Alipio CostaUat. 
- Gilbert Gabeira. -Manoel Reis. - Olegario Marianno.
Edgard Sanches . - Moura Carvalh.'J . - Minuano de Moura. 
Cardoso de Mello. 

O Sr. Presidente- Está finda a leitura do E."Cpedicnte . 

5 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

REQUERtMENTO 

Requeremos que, na Acto. da sessüo de hoje, seja inserto 
um voto de profundo pesar pelo fallecimento do Sr. Antoni() 
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·Candido Rodrigues, que desempenhou com brilho invulgar os 
mais altos cargos da administração de São Paulo e da Rcpu
blica, e representou com grande lustre o povo paulista na 
·Camara Federal c no Congresso do Es tado. 

Pedimos, outrosi m, qu·e essa demonstração de respeito e 
de saudade se.ia levada, pela Mesa da Camara, ao conhecí
·m~nto da familia do i1lustre brasileiro, 

Sala das Sessões, 23 dP. Outubro de 1934. - Alcantara 
Machado. - Ranulpho Pinheiro Lima. - José Ulpiano . -
Cincinato Bra{la. - Alexandre Siciliano Junior. - Carlos dtJ 
Morais Andrade. - Moraes L eme . 

6 

O Sr. Presidente- Tt~m a pal :n -ra o Sr. Alcant.ara Ma.
·chado. 

O Sr. Alcantara Machado r equer e obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. Alcantara Machado - Sr. Presidente. o Dr· . An
ton io Candido Rodri~ues, general honol'ario do Exercito, que 
acaba de fallecer rm São Paul,), cercado da venrrução P rla 
estíma de seus concidadãos, era um dos servidores mais illns
Lres e benemeritos de no;:;sa lert·n. 

Comecou a servil-a nos 17 anno::; rl1~ idade_ Tantns con
tava ell~ quand,J irrompeu a guerra do Paraguay. Alumno ria 
E scola Militar, .o;eguiu inco;)tincnli para o campo tlP. !JJ!.alha 
c l:Jatf.m-sr rom inP.xcN'Iiv~l b:·avur3, até ao fim c.laqnl'lla r.am
panha memOJ·avl'l. T ermi naria n Jnf:1. pro!'cgnin ellr n0s StH!S 

cslur.los, r.lr.ant:nndo 0 post.o de capi!.iio ele cnr;enhat·in. Nfto 
Htrdmr, not·,~m. a trornr a cart•cir.i milila1· prla car·•·rira poli
lica, ondu conqttistou no\'os e :-~s:;ignaladlJS triumphos . 

Deputado á A!':scmbléa Pl'nvinr.inl dr Sfio Pnnlo, n o,; ulti
mos ci ias do Imperio: m<;ml:n-,, da r.nn:'liluinlc Esta(lunl de 
189·1: Drputado E.~adual o I'C'()J'esrnt.a n Lc do Estado na Ca
mara Federal rlurante varia~ Jegi!-;\nlnrns: Secrcl.m•io da Agri
cultm a, Viação D Ohras Publ icas em mais de um quatriennio: 
peim!!iro Minisft·o da Agricultura da União : Vice-Presidonte 
do E~tarlo; ~r:maclor· Estadunl - ex-er·ceu tod os esses mandato.~ 
da representação popular c da administração com o mnior 
patriotismo, com a maior cxacciio, com. o maior desvelo. 

Dos 85 annos que viveu. cerca de 70 consagrou i callsa 
·publica. Es ta simples affirrriaciio vale, a meu ver. p~lo mais 
eloquente dos elogi os . 

Justas, portanto. são as demonstrações unanimes de· pesar 
que despertou em São Paulo o passamento desse paulü•ta no
tavel por todos os ti tu! os. 

Justíssimo será que a Camara dos Deputados se a ssocie 
a essas manifestações de respeito e de saudade, em nome rla 
Nacão Brasileira, a que Antonio Candido Rodrigues amou, 
honrou e serviu, com tamanho brilho, na paz e na guerra. 

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

Em seguida, é approvado o referido requeri
ment<l n . 1, do Sr. Alcantara Machado e outros. 
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O Sr. Presidente - Ha ainda sobre a mesa e vou ouvir a.. 
Camara sobte o seguinte 

REQUERIMEN'.í'O 

N. 2 

Requeremos que na Acta da Sessão de hoje fique consi
gnado um voto de profundo pesar pelo fallecimento na cidade 
de Taubaté, Estado de São Paulo, do Dr. Pedro Luiz de 
Oliveira Costa, politico prestigioso naquelle Estado e ex
Deputado á Camara Federal e ao Congresso de São Paulo, e 
que essa manifestação de pesar seja, pela Mesa, transrnitt.ida 
á excellentissima familia enlutad~. 

Sala das Sessões, 23 de Outubro de :1934.- Ranulpho 
Pinheiro Lima. - Alcantara Machado. - Cincinato Braga. 
- Carlos de Morais Andrade. - José Ulpiano. - A. Sici
liano. -Moraes Leme. 

8 

O Sr. Pinheiro Lima requer e obtem permissão para falar 
cl:.t bancada. 

O Sr. Pinheiro Lima {Pe~a ordem) - Sr. Presidente, 
após ter ouvido a palavra do nobre leader da bancada con
stitucionalista de Siio Paulo, tecendo o elogio desse illustrc 
brasileiro que foi o general Cundido Rodrigues, Permitta-mc 
a C amara dos Srs. Deputados que, por meu int~rmedio, a 
mesma bancada solicitr fique registado nos Annaes desta 
Casa outro lutuoso acontecimé_nto que fez desfalcar o patri
monio civicv de Süo Paulo de uma de sua.s mais poderosas 
expressões. 

Quero me referir ao D1·. Pe<iro Luiz de Olivcirn Co:;ta, 
fallecido recentemente em Taubaté, ap~s uma longa cxis
iencia consagrada ao bem puLlico e norteada sempre pelas 
mais acccntuadas virtudes civicas. 

Diplomado pela Faculdade de Direito de São Paulo, o· 
Dr. Pedro Luiz de Olivcil'a Costa desde logo alcan~.ou, pela 
sua intelligcnci a, talento c operosidadc, grande relevo no 
e:x:crcicio de sua profissão, ao mesmo tempo que. dando c>x
p::msão a um tempommcnto sempre voltarlo, com. intcre:::se, 
para as coisas publica:;;, ingressava na politica, crn que havia 
de revelar, como revelou. superiores qualidades de pondera
ção, equilibrio e tenacidade. 

M:áo grado o falsc:une1'l'Lo da representação popular que 
caracterizou o regime democratico da primeira Republica, e 
que con:t ella deu por terra, não podemos deixar de reco
nhecer, Sr. Presidente, que na bíographia dos homens il1us
tL-es da nossa geração são ainda as funcções legislativas aquel
las que mais accenLundam P.ntr as;::jgna1:t:n r. va1ot poli tiro 
<lesses homens e os classificam na escala .de valores, que a· 
historia patria mantém bem viva. bem nitida. pn.ra glorífi~n
!.:âo e para estimulo. 

E neste pnrl iC'ular, Sr. Presidente. a figura do illustr~ 
pnulist.a cuja mr.trl (~ hoje depl ol'amos. a ppnrece ~o! idamc::1tc 
prestigiada rwlns func~,;ões leg1sln.tiYas, tanto estadunes como 
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federaes, que lhe coube desempenhar, durante largo períodl 
de sua vida, em obedicncia ao voto popular. 

Assim é que, participando, desde logo depois de diplo· 
maào, das lulas politjcas da sua terra natal. .:> Dr-. Ped1'0 Lui; 
de Oliveira Cos!a se fazia ~legcr em 1907 Deputado á Ca
marn. Estaduai. O seu prestigio na regiflo do Estado a qm 
nós costumamos chamar de '·norte", estava, a;;sim, plen!I
mente confirmado pela attribUJção desse mandato político, e 
as reeleições successivas, r:m tres l<:gi~lalura.:;, o confirma
vam de forma inilludivet. A assistencia con;;lanle c cfficien
te que deu aos jnteresses dos municípios banhados pelas 
aguas limpidas do Parahyba assegurou-lhe um dos mais dcs
lacados postos de eommando na politícn daquella zona. E 
elle manteve, com garbo. <·ssa posição dnranle todr.t a acti
vidade parti daria. 

Na Carnara Estadual, o U:· . Pedt-o LGi7. de OliYf'ira Cosla. 
descpenhou com brilhe. inYll ic;m· o seu mandato, tendo fdto 
pal'te da Commissã.-> de Es t::tt !ô i!L'tl e DiYJ!-:50 Civil e .lnr1i
ciaria do Estado, e participado. l,o:;lr. l"i ol"n ~<:nt~. •.ia comr.JJ ~
são de Fazenda e Tomada dr. Cunl.:!,:. uma das ma!:; impor
tantes das assembléas lcgislatiYas. 

Em 1918, foi eleito Deputado federal pelo 40 di~ l t'ido. 
Voltou á Camara F ederal na Jcgislallll'a seguin te, incluitlo n~ 
quadro do Partido Republicano Paulista, ::-. q:w pertencia e 
que lhe deve assignalados sel'v i~;os. ~·las, em HlZ.'l, !'mhor .1. 
~ mesmo Partido o tivesse incluido na chapo. federal, não he
sitou em romper com elle por solidariedade com o Senador 
Alvaro de Cat·valho, que dera causa á grave crise politicll. 
nuquella organiza cão partiduria. Recusando a. candidatura. 
proposta pelo Partido Republicano. Paulista, pleiteou o Dou
tor Pedro Co:;to. a sua cleiçüo contra a situação dominante, 
logrando veiJcer por gr·ande maioria. 

Depois dessa legislatut·a fedet al, entendeu o illustre 
paulista, já então com a saude combalida, fazer uma pausa. 
na. acLivídade partidaria, insulando-se na terra natal, onde 
sempt·e o cercou legitimo. popuEaridade, conquistada. por in
numeras e valiosos servir;os prestados á communidade, como 
veread or, prefeito e presidente da Camara. local e por innu
meras obras de benemerencia, como sejam;. o desenvolv i
mento extraordinario que deu á instruc~;iio publica, creando 
F;Scolas e gymnns io, fundando um Lyceu de Artes e Officios; 
a assistencia constan te e efficien te ao hospital da cidade; o 
incremento prestado no surto iodus lrial de Taubaté. actual
mente um dos mais importantes elementos do parque pau
listas de industria s; e, finalmente, na revolul,\ão constitu
cionalista de :32, a parte act.iva que tomou nas commissües 
de abastecimento ús tropas que ali estacionaram, e de mu itas 
uutras, que constituíam a nossa organização civil de resis- · 
tencia. 

O grande movimento de renova~ão política que se vem 
pt·ocessando ultimamente no meu Estado, fazendo despertar 
na consciencia paulista. numa quasí unanimidade consola
dora, o dev~r de parlicipação activa na política de todos os 
cidadãos de bôa vo"!ltadc. veiu encontrar o Dr. Pedro Luiz de 
Oliveira Costa em cond ição de saude physica sériamente 
compromettida . ~.fas, o seu espiríi.o continuava alevantado, 
alimentando 1artamente o acrisolado patriotismo que mar- · 
cara toda. su:t ex iEtcncia. E não hesi tou clle, acudindo ao 
appello do Part-ido Cons_lit~Jcionalista. em se inc~rpora: . ás 
suas filcit•as, para a palnoL1ca obra de rcconstrucr;ao pohtiCa 
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e admini.strativa a que nos propuzemos no grande Estado 
bandeirante. 

Vi-o ás vesperas do pleito do dia 14, em que elle figurava 
como candidato do Partido Constitucionalista á Camara Fe
deral. No seu physico, annuneiando o proximo desenlace 
só os olhos permaneciam os mesmos de sempre cheios d~ 
brilho, de vivacidade. E esses olhos davam bríllio e davam 
vivacidade ás palavras com que me acolheu, palavras de fé 
e de esperanc;a em dias melhores para a nossa Patria. 

Sr. Presidente, em nome da bancada paulista, eu peco 
á Camara dos Srs. Deputados a mercê de mandar consignar 
na Acta da presente sessão u mvoto de pezar pelo falleci
mento desse digno e illustre brasileiro, que tanto servio á 
nossa terra e á nossa gente. (Muito bem; muito bem. O ora
dor é cumprimentado o abraçado pelos seus coUegas.) 

Em seguida. é approvado o requerimento 
n. 2, do Sr. Pinheiro Lima e outros. 

9 

O Sr. Presidente - Tenho tambem sobre a mesa, e vou 
submetter ao voto da Casa, o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 3 

Requeiro á Mesa que nomeie uma Commissão para, em 
nome da Camara, reoeber S. Eminenoia o Sr. Cardeal Cere
jeira. rl'ndendo-lhe, assim, as homenagens desta Ass:embléa. 

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 1934.- Ernesto Pere.íra 
Carneiro. - alegaria Mari11nno. - Waldemar FaT.cão. -
Alberto Diniz. - Renato Barbosa. -Ricardo Machado. -
Barreto Campello. -Henrique Dodsworth. - Waldemar 
Motta. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em obediencia ao voto da CamaL·a, 
nomeio para constituir a Commissão os Srs. Raul Fernandes, 
Alcanlara Machado, Waldomiro Magalhães, Pereira Carneiro, 
Lauro Passos, Fernando de Abreu, \Valdemar Falcão. Alberto 
Diniz, Renato Barbosa, Ricardo Machado e Barreto Campello. 

10 

Tem a. palavra o Sr. Nero Macedc, primeiro orador 
inscripto. 

O Sr. Nero de Macedo - Sr. Presidente, a urgencia com 
que vai sei" votado o orcamento da Republica, para o exer
cici~ de 1935, obriga-me a vir solicitar a attenção da C?-mara 
para os problemas de transporte do tl!.eu Estado, porque esse5 
problemas estão ligados aos d·e varias outras unidades fedel'a
tivas, notadamente os Estados do Pará, Matto Grosso, Mara-
nhão e Piauhy. . 

Já tive opportunidade de reclamar, perante a Camara, 
contra o parecer offerecido á Commissão de Orçamento pelo 
Sr. Relator do Ministerio da Viação. E esta reclamacão, 
surgiu, porque as emendas apresentadas pelú eminente co-
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\lega, illustre representante do Districto Federal, Sr. Adolpho 
Bergamini - attendendo a um appello :.{Ue lhe fiz, quando 
ausente desta Capital - visavam um me:hor exame do 
-assumpto, da maior relevancia pan a B!'asil e, infeliz
mente, até hoje descurado. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Tive a honra de ser in
-cumbido por V. Ex. de apresentar as emendas e, tanto quan
to possivel, as defendi. Vejo, entretanto, :-rue o assumpto re
levantissimo que é, não mereceu, data vwi~, o apreço que 
·devia. 

O SR. NERO DE MACEDO- Agradeco o zpo.rte do nobre 
-collega, que tem sido um grande defensor de minha terra ... 

O Sn. AooLPHo BERGAMINI - Ella muite merece. 

O SR. NERO DE MACEDO - . . . &cmpre aband·Jnada 
nestes 40 annos de Republica. 

O Sn. Act:RCio ToRnEs - Aliás, H 'looo::!. 
O SR. NEOO DE MACEDO - Muito agra.1ecido por mais 

este accrescímo. 
Sr. Presidente, as emendas offerecidas pelo nobre Depu

tado revelam o intP-resse de S. Ex. pelos p!·cblemas nacio
naes, especiatmente no que se refere á navegação do Ara
gu~ya e Tocantins. 

A emenda solicitava, apenas, um auxilio de 300:000$000 
pnr:l uma navegat;ão de m(lis de tres kilometros de ~urso 
d' agua. 

O Araguaya e o Tocantins banham uma zona fcrtilissima 
do Brasil Central, zona que por si só poderia fornecer "' 
toda 3 Amet·ica do Sul os ceroacs de que necessitasse para a 
sua alímcmt::u,;ão: zona privilcgíada, de mattas magníficas, 
de pastagens extraordinarias e já com importantissima 
criação de gado V~\CCum c cavallar, 

Outra emenda, Sr. Presidente. que S. Ex. apresentou, 
por soliciLa1.~üo minha, é a que se rcüwc á ligação de Pira
pora a Formosa e de Goyaz a Cuyabá. 

E~ta emenda dispensa toda c qua!{!uct· justifica<;.iio, 
porque está apoiada em um trabalho ór·ganizado por tc
choicos da maior competencia, pois o ei·nm ca que faziam 
parte do 5° Congresso de Estradas dr. Rodagem. pre~1dido llclo 
ex-Minístt·o da Viac;ü.o, Sr. Jof;é Amcrico de Almeida. 

A justificacfío dessa emenda tr.m o apoio, cgualmente, 
do technico do Minislcrio da Viação, qnc julgou dever 
~quelle Congresso toma1· na dev1da consideracão proposta 
tão importante, que era de toda convenioncia pará o Brasil, 
não só pelo aspecto economico, como pelo lado militar. 

Sob o aspecto econcmico, tinha grand~~ •·alor, pm·que 
a estrada de rodagem vai abrir aos mercados, paulatinamente, 
a zona que terá de ser percorrida entre Goyaz e 1\latto 
Grosso e a outra a ser atravessada pela Estrada ue Ferro 
Central do Brasil, entre Goyaz e Minas Geraes, na lin.ba que 
Paulo de Frootin, o grande engenheiro brasileiro, declarou 
da maior importancia para os destinos do paiz. 

Sr. Presidente, a premencia do tempo no votação d~ 
Orcamento, em cumprimento ao dispositivo constituCJional 
e que não deve ser protelada, porque a Camara dos Depu
tados deve àe.sincumbir-se dessa missão corno uma obriga
cão precípua, força-me a tomar a pala•Ta nesta bora, afim 

>de que a Casa fique perfeitamente esclarecida para, em ter-
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ceira discussão, fazer a justiça que bem merecem os Es
tados de Goyaz, Matto Grosso, Pará, Maranhão e Piauhy, 
visto como todos .serão beneficiados com a navegação do 
Araguaya e Tocantins. 

Devo ainda accrescentar, neste momento, que Minas Ge
raes tem, do mesmo modo, maior interesse em approvar as 
emendas, sobre estradas de rodagem, que tive a honra de 
pedir ao meu illusire collcga, Deputado Adolpho Bergamini, 
para apresentar, por isso que a ligação de Pirapora a For
mosa vae servir de muito áquelle Estado. O abastecimenio 
de gado em Minas Geraes, Rio de Janeiro e Districto Fe
deral será por demais facilitado com a estrada em apreco, 
iniciativa essa que constitue antes uma medida nacional 
do que apenas regional. (Muito bem.) 

Estou certo, Sr. Presidente, que as reclomações do Es
tado de Goyaz, leaderando, agora, os interesses dos outros 
Estndos já rcfel~idos, serão bem acolllidas pela Camara dos 
Deputados, porque esta sabe fazer justiça e ainda mais 
porque j á se passaram os tempos em que apenas as grandes 
representações prevaleriam, pelo numero, na vontade d3 
ma i o ria da Casa. 

O Sn. AooLPHo BmG,\~rJNI - Meus votos são para que 
essa modificação se tenha operado. 

O SR. NERO DE MACEDO- Agradeço o aparte do meu 
nobre collcga e em resposta devo declarar que estou certo 
de que a Camara acolherá com justiça o nosso appello . 

O Sn. AooJ,PHo BERGAMINI - Oxalá! 
O SR. NERO DE MACEDO - Sr. Presidente, as me

didas propostas virão fadl itar, sobremodo, o estudo da Com
missão a ser nomeada para escolha do local apropriado á 
futura Capital da Republica, porque, Srs. Deputados, a séde 
do Governo Federal será, fatalmente, collocada no centro 
do Brasil c nessa posi«}ão se encontra o Estado de Goyaz, 
servido por maravilhoso clima, dotado de um systema hy · 
drogt•aphico de primeira ordem e em condições de commu
nicar-se, em qualquer momento, com as demais unidades da 
:Fcdct·ação brasileira . 

A providencia, Sr. Presidente, da mudança da Capital 
dà Republica para o planalto central do Brasil, ou para outro 
ponlo que for escolhido pcl:l. Commissão, não póde tar dar, 
visto como é um dispositivo constitucional que a impõe; e 
<!spero que o Cht fe do Governo não tardará. por muito tempo 
n nomear a respectiva com missão . Postas em execução as 
oht·as reclamadas - o qu e :5erá pos:;ivcl, mediante a appro
vn1;ão das emendas - a. commissão terá facilidade em per
correr as melhores zonas do Brasil central, indicando com 
sefruran1;a o local da futura séde do Governo da Republica. 

Tive opportunidade de informar á Camara que. durante 
o Imperio, por longos annos, as aguas do Araguaea-Tocantins, 
em toda a sua. magestade, em toda a sua belleza impressio
nante, -for am sulcadas pelos barcos para lá levados pelo ge
nio realizador, pelo grande brasileiro que se chamou Couto· 
Magalhães, então Presidente, por felicidade de Goyaz, daquel
la parte do Brasil Centrai. 

A Republica, Sr. Presidente, esqueceu que Goyaz fazia 
parte da Federação, abandonando-o á sua propria sorte. Gra
cas á energia do seu povo, o meu Estado pôde se manter 
como unidade independente; graças á ternpern de seus hnbi
ianles, j:'lmais esmolou favores. A verdade é que Goyaz, pela 
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sna representação, não tinha força politica suff1ciente para' 
fazer valer o direito daquella gente que tambem era brasilei
ra e que tambem devia ter uma parte no orçamento da Repu-. 
blica. (Apoiados.) 

. Sr:. Presidente, confio em que a C amara, diante das con-
5lderaçoes que venho desenvolvendo, não deixaeá de atten
der aos reclamos que o Estado de Goyaz vem fazer, neste mo-. 
mento, perante os representantes do povo brasileiro. 

·? SR. :\DOLPHO BER:GAMlNI- V. Ex. permüta um apar
te. É precrso tomar cUidado, porque se a Camata rejeitar as 
emendas em segunda discussão - turno em que se encontra . 
·O _orçamento.- poderão se apegar a nugas rcgimentaes, para 
nao consentirem na reproduccão das emenda5, em terceira 
discussão. 

O SR. NERO MACEDO - Poderemos apresentai-as, en
tão, sob nova modalidade, o que o Regimento nlío prohibe. 

O SR. ADOLPHO BERGA!.!INI - Melhot· sNi del!cndel-as 
neste turno. 

O SR. NERO MACEDO - Haverá, então, o inconvenien
te de retardar a marcha dos orçamentos. 

O SR. AooLPHO BERGAMI:l"I - !';ão havct·á ri.!lardamento. 
Desde que a Commi·ssão ãnnúa na appro\'a~ão, a emenda será 
votada .... immediaLamcnte, resolvendo-se>, r!escle logo, a si
tuac;ão. 

O SR. NERO MACEDO- Acceilo o aparte do nobre col
lega. E, nesta~ condic:ões, rectifico o men pedido, p:r.-r, QuE> 
a. Commissão, de novo, ouvid'a, dl: o sru assrnlimento á ap
provação das emendas em segunda discussão. fazcndo-~P, de~
ctc lo~ o, a. justiça que venho de reclarr.ar. 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI - Muito bem. 

O SR. ~ERO MACEDO - Sr. Presi-dente, rreio que a 
Camara já está inteirada ela necessidarle da ap]n•ova~;ilo das 
emendas. Não se traln. como dcc1arei de inicio, de! inll•!·rs<>o 
apenas regional. Os Estados bcne ficiados pela:,; r lllL'lldu:> vi
riam, dado o incremento de sua procl1tcr;iio, CllflfOITf'l' gmn
demente para a prospoz·iiladc do paiz. (Jflliln bem: ?nuito 
bem.) 

O Sr. Presidente - Núo h a mais Ol'aum'c>s in~ct·ipt.ns. 

Se mais nenhum· dos Srs. Deputados QUI' I" usat· da pa
lavra na hora destinada no E:s:pedientc, vai-~e passar á Ordem 
do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. ; 

Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Hugo Napoleão, Peeeira 
Lyra, Souto Filho, José Sá. Alde Sampaio, Humberto Moura, 
Góes Monteiro, Valente de Lima. Deodato Maia, Arlindo Leo
ni', Paulo Filho, Carlos Lindenberg, Ruy Santiago, Ad0lpho 
Bergamini, José Eduardo, Fabio Sodré, José Braz, João Be
ra.Jdo, Zoroastro Gouveia, Moraes Leme, Antonio Jorge, João· 
Simplicio, Vasco de Toledo, Alvaro Ventura, Milton Carvalho, 
Rocha Faria, Oliveira Passot;:, David M·eini·cke e 1\l{)raes Paiva .. 
(3i) ' 
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11 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Encontram-se presentes 118 Srs. Depu
tadúS. Não ha numero par·a as votações. 

Havendo, porém, materia urgente a ser votada, eu me 
permitto suspender a sessü:o por meia hora, afim de reabril-u 
·decorrido esse tempo·; e solicito aos collegas que se encon
tram na Casa, o obsequio de permanecerem. 

Está suspensa a sessão por meia hora. 

SUSPBNDE-SE A SESSÃO ÁS f5 HORAS. 

REAEIRE-SE A SESS.:;;O .-'.S i5 HORAS E 30 MINUTOS 

O SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, REASSUME 
A PRESIDENCIA. 

Comoarecem ainda os Srs.: 

Amaral Peixoto. Soares Filho, Adalberto Corrêa, Acyr 
:Medeiros, Eugenio Monteiro de Barros, João Pinheiro. (6). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, Alvaro Maia, Cunha 
Mello, Luiz Tirelli, Abel Chermonl, ~1ario Chermont, Lean
dro Pinheiro, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa 
Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Maximo Ferreira, 
Agenor 1\Ionle, Pires Gayoso, Freire de Andt·ade, José Borba, 
Pontes Vieira, Jellovah Motta, Xavier de Oliveira, Silva Leal, 
.Martin;: Veras, Kerginaldo CavulcanLi, Ferreira de Souza, Al
berto Roselli, Odon Bezerra, João Alberto, Arruda Falcão, 
Luiz Cedr·o, Solano da Cunha, Mario Domingues, Arruda Ca
mara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Osorio Borba, 
Jzidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, An
lonío Machadc. Leandr~ Maciel, Augusto Leite, J. J. Seabra, 
Prisco Paraiso, Clemente ~{ariani, l\lagalhães Netto, Me
deiros Netto, Arthur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Leoncio 
Galrão, Att.ila Amarul, ~1anoel :Xovaes, Gilcno Amado, Ne
greiros Falcão. Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Sil
va, Nelson Xavier, Lauro Santos, Jones Rocha, Prado KeBy, 
Cezar Tinoco, Gwyer de Azevedo, Buarque Nazareth, Lem
grubei' Filho, Bias Fortes, Mello JVranco, Adelifr Mac-iel, 
Martins Soares, Delphim Moreira, José Alkmim, João Penido, 
Furtado de Menezes, Christian0 Machado, Polycarpo Viotti, 
Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, 
Campos ·do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, 
João Alves, José Cbristiano, Plínio Corrêa de Oliveira, The
otonio Monteiro de Barro·.s. Rodrigues Alves, Barros Pente
ado, Almeida Camargo, Mario Whatel~l, Ve1'l!';uei1ro Gesa:r. 
Rippolyto do Rêgo, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, La
cerda Werneck, Antonio Covello, Cardoso de Mello Netto, 
Henrique Bayma, Sampaio Vida!, José Honorato, Domin
gos Vellasco, Generoso Ponce, João Villasbõas, Alfredo Pa
checu, Francisco Villanova, Idalio Sardemberg, Nereu Ramos, 
Simes Lopes, Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio 
·Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bíttencourt, Gas-
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par Saldanha, Cunha Vasconcellos, Martins e Silva, João
Vitaca, Alberto Surek, Armando Lnydner, Guilherme Pias
ter, Mario ~ianhães, Horacio Lnfr.r, Pneh!!co e Silva, Gastão.
de Brito, Roberto Simon~en o Nogu('lr11 Penído (126). 

O Sr. Presidente - A listo. do pru~oncn pouco cresceu: 
encontram-se na Casa apena!l 12~ ~r11. Deputados. Não. póde ... 
portanto, haver votação. 

Peço aos Srs. Deputado1r q11t• t•nmpnrcceram á sessão 
de hoje, o favôr, feito ao Brnsi!, dt• ruiu fn!Lnrem á sessão de 
amanhã.. 

Aproveito a opportunidnde pnt'll f(lzer um appello a 
quantos dos collegas se el]contl'l'!m nesta Capital, no sen
tido de comparecerem amanhíí, a!'im Llc que possamos ini
ciar a votação dos Orçamentos. 

Vou levantar a Sessão, (' designo para a de amanhã a 
mesma 

O!lDF.M IJU !liA 

PnimiYira JlUI'Ir~ 

Sessão secreta, para dísru~:~!'no Cl volo.çúo da mensagem. 
do Sr. Presidente da Republicn, IHlllr·t• n 110meacão do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hol!nndn. 

Segunda llUI'Il• 

Votação do projecto n. 4rí, du tU34, m•cando a Receita 
Geral da Republiea, para o eXI"rr ltltn do 1935 (2' discussão). 

Votação do projecto n. W A, tio 1 !l34, fixando a des
pesa do :ll1inisterio da Fnwnt1n lllll'll 1935, com paret>er da 
Commissão de Orçamento solH·~· 1111 r•rw•1:das (2' discussão). 

Votação do projecto n. 47 ,\, d•• 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Juslica t• N••Kudns lnLeriores, para o 
exercício de 1935, com pareci'!' du Commissão de Orcamento, 
sobre as emenda·s (2• disc1t~suo). 

Votação do projecLo n. ~8 A, dn 1931, fixando a des
pesa ·do Minislerio das Rclncões .Ex! r!l'ior·ce;, para o exercício 

·de 1935, com emendas da Com1ni~súo de Orçamento {2& 
discussão). 

Votacão do projecto n .. 'J.9 A, dv i034, fixando a des
pesa do Ministerio da Marinhn, J)U!'Il o cxercicio de 1935, 
com parecer da Commissão rle Orcamont.o ·sobre as emendas 
(2• discussão). 

Votação do projecto n. 50 A, de Hl34, fixando a des-· 
pesa do Ministerio da Guert·a, pam o excrcicio de 1935, 
com parecer rla Commissão de Orçamcnlo sobre as emendas 
(2" discussão). 

Votação do projecto n. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio do Trabalho, Indu·stria e Commercio, para 
o e:xercicio de 1935, com parecer da Commissão de Orça
mento sobre emenda (2• disc1lssão). 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando a des-· 
pesa do Ministerio da Educacão e Saude Publica, para o exer
cicio de 1935, com parecer da Commissão de Orcamento sobre·· 
as emendas (2" diseussão). 
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Votação do projecto .n. 53 A, de 193-1, fixando a des
-pesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas para o exer
cieio de 1935. com parecer da Commissão de Orçamento sobre 

.as emenda3 (2• discussão). 

Votação do projeclo n. 54 A, <ie 1.934, fixando a des
-.pesa do 2\finisterio da Agricultura, para o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2" discussão). 

Votação do parecer n. 1, de 193fl. negando licença pedida 
para proseguimento do processo instaurado contra o Depu
tado João Villasbõas (discussão un'ica). 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
seguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de ~lello independe de licença da Camara (discus
são unica). 

Votação do parecer n. 3, de 1931, declarando que inde
pende rle licença da Camara o proseguimenlo do processo 
-criminal instam'ado contra o Sr. ~nncío Soares da Silva 
(discuss{io nnica). 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Mozart. 
Lago, indagando por que motivo os sargenlos monitores do 
Collegío Milítar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 38, de 1.93.1, do Sr. João 
Vitaca e outros. pedindo informações sobre reconhecimento 
da União Sovie Li c a, pelo Brasil (discussão un'ica). 

Votação do requerimento n. 39, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informacões sobre o resultado a 
que chegou a Commis-são Liquidante da Divida Fluotuanle 
da união (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 40, de i934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informaçóes sobre obras no Theatro 
~Iunicipal (discttssão unica). 

Votação do requerimento n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara l\-lachaclo. pedindo informações s0bre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do 2\ascimento (discussão 
unica.). 

Votação -do r-equerimento n. 42. de i934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outro, de jnformar.ões sobre prisão de operarias 
-empregados P.m padarias (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 43, de :1934, do Sr. Antonio 
'Rodr-igm:s e outros, de informações sobre prisões de oper-a
rios, que enumera (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues c outros, de informações sobre demissão -de um 
empregado da Escola Sete de Setembr-o (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. '-'::hiers 
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no arL 104, letra e, da Consti
tuição vigente (discussão wiica) . 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, <le informações sobre se nas Estradas de Ferro 

.,tia União eontinúa sendo -cobrada a taxa de viação federal 
(discussão unicaj . 
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Votação do requerimento n. 47. de 1934, do Sr. Antonio 
,:Rodrigues e outro, de informacões ao .Ministerio da Agricul
tura sobre colonias .o:ie pesca (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurci!J 
Torres, de informações aos Ministerios da Justiça e Viação 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
Setembro corrente (discussão uníca) . 

Votação do requerimento n. 4g, de 1934, do Sr-. Acurcio 
Torres, de informações ao Minister-Íu do Trabalho sobre um 
r-ecurso interposto rror aperorios d<T Syndjcato dos Traba
lhndores da Companhia de Cimento "PorLland" (discussão 
tmiCa). 

Yotaç5o do requerimento 
Villasbôas, .de informações ao 
missão chefiada pelo ·general 
(discussão uinca) • 

n. 50. de 1934. dtJ Sr João 
l\Iinislerio da a'uerra, sobre a 
Leite de Caslro, na Europa 

Votação do requerimento n. 51, de 193.1, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Exer

.cito (discussão unica). 

Volação do requerimento n. 52. dt': 193.'!, do Sr. Alc::m
tnra Machado, de informações ao l\Iinisterio da Viação e 

·Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario d<\ 
Inspectoria de Seccas (disCussão unica) . 

Votação do requerimento n. 53. de. 1934, do Sr. Cunha. 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technico e .Ju
rídico daquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
·Rodrigues e outro, o e informações sobre dispensa de empre
·{5a<ios no Serviço da Febre Amarella (discussão tmica) . 

Votarão do reque1·imen~o n. 5G, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viação Fluminen

. se (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 57, de 193ft, do Sr. Thiers 
PerisM r~ outro. <ie informações sobre nomeações de funccio-
narios (discussão 1m'ica) . · 

Votação do requerimento n. 58, de 1934, do S!". Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados n<:~. Ilha do 
Governador (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 59, de 1931, do Sr. M:ozn:rt 
Lago, de informações sobre nomeações de techmco~ ele Con
tabilidade feitas pelo S1·. Intcrventot do Dist.ricto Federal 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 60, de 193-1, do Sr. Mozart 
Lago, de informaçõ·es sobre nomeações de medicas, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 61. de 1934, . do Sr, Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construcção de hospitaes (Discussão unica.) . 

VoCação do requerimento n. 62, de 1934. do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio X:l

. cional (discussão unica) . 
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Votação do requerimento n. 63, de 193~, do Sr. Mozart. 
Lago, de informacõ·es sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Distric~o Federal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 6.{, de 193.J, dv Sr. Henrí
que Dodsworlh, de informações sobre pagamento :,\ funccio-· 
narios do Instituto de Meteorologia (discussâo unica) • 

votacão do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informar;ões sobre contra<:to entre a City Im
provements e o Governo Federal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de i!iformações . sobre se o Governo adquiriu, em 
Washington, um cdificio 'Para séde de nossa Embai:xada na 
Republica Norte Americana (discussão unica). 

Votação do requerimento n. -67, de 193·i, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações e promoções de fun
ccionarios da Universidade do Rio de Janeiro (discussao· 
unica}. 

Votação do requerimento n. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informar;ões sobre contracto celebrado entre 21. 

Prefeitura do Districto Federal e a Light anõ Power (di!
cussão unica} . 

Votação do requerimento n. 69, de 1934, do Sr.· Acyr· 
Medeiros e outros, de informa~ões sobre venda de. armamen
tos (discus~úo uníca) . 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de informações sobre reintegração d-e profes~ 
sares vitalícios da Escola Militar (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 71, de 1934, do Sr. Antonio· 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Rockefeller com o Governo da União 
(discussão unica). 

Votaçào do requerimento n. 72, de 1934, do Sr. Acyr 
~ledeiros, 'de info~mações sobre casas para operarios, con
slruidas em Bemfica (discussão unica] . 

Votação do requerimento n. 74, de :1.934, do SI'. Adai
berto Corrêa, de informnções sobre colonização das fazendas
Santa Cruz e São Bento (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 75, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre um funccionario dú Minie
terio da Educar,ão e Saúde Publica (discussllo unica) . 

Votação do requerimento n. 77, de 1934, do Sr. Aeyr
Medeiros, de informações sobre inquerHos mandados pro· 
ceder pelo Governo (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 78, de 1934, do Sr-. Acyr 
Medeiros, de informações sobre o afastamento de sub-offi
ciaes e sargentos da Armada reformados administraUva
mente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 79, de 1934, do Sr. Ruy 
Santiago, de informações sobre o afastamento de um fuo
ccionario da Fazenda que contava mais ao a.nnos de ser
vico publico {discussão unica) • 

Levanta-se a Sessão á~ 1!) hot>as e 3~ mi
nutos. 
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72"' Sessão, em 24 d·e Outubro de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Clementino 
Lishôa, 3• Secretario 

1 

Ás 11 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira. Christovão Barcellos. 
Clementino Lisbôa, Mario Caiado, Alberto Diniz, Manoel Reis. 
Alfredo da Matta. Moura Carvalho, Godofredo Vianna, Luiz Su
cupira, Wal'demar Falcão, Xavier de Oliveira, Velloso Borges, 
Herectiano Zenaide, João Alberto. Simões Bat:bosa. Humberto 

. Moura, Góes Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconc~llos, 
Guedes Nogueira. Rodrigues Doria, Deodato Maia, Edgard 
Sanches, Paulo Filho, Lâuro Passos, Fernando de Abreu, Go
dofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sam
paio Corrêa, Olegario :Marianno, Mozart Lag-o, A{f·olpho Ber
gamini, João Guimarães, Raul Fernandes, Alipio Costa.llat. 
Cardoso de 1\Iello, Lemgruber Fí.lho, Manoel Reis. Francisco 
Marcondes, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, N egrão de Lima, 
Gabriel Passos, Aug-usto Viégas, Vieira Marques, Clemente 
Medrado. Raul Sá, Simão da Cunha., João Penido, Polycarpo 
Viotti, Danie'! de Carvalho, Licurgo Leite. Celso Machado, 
Jacques :Montandon, Anthero Machado, Moraes Andrade, Gua
racy Silveira, José Ulpia.no, Abreu Sodré. Cardoso de Mello 
Netto, Nero de Macedo, Alfredo Pacheco, Lacerda Pínt.o. An
tonio Jorge, Adolpho Konder, Aarão Rebello, Carlos Gomes. 
Frederico \Volfenbuttel, João Simplicio, Renato Barbosn. Ran1 
Bit.tcncourt, Minuano de Moura., Adalberto Corrêa, Alberto 
Diniz, Ferreira Netto .. Gílbert Gabeira. Vasco d~ Toledo. An
toni-o Rodrigues. Waldemar Reikdal, Sebastião de Oliveira, 
Ewald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar CarvaJho, 
Alvaro Ventura, Ricarrio Machado. Walter Qosling, Alexandre 
S1riliano, Euvaldo Lodi., Mario Ramos. Teixeira. Leite, Pi
nheiro Lima, :\loraes Paiva e Nogueira Penido. (95) . 

Comparecem mais os Srs. : 

Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Hugo Napoleão, Leão 
Sampaio, Figueir-edo Ror:lrignes, Pereira Lira, Barreto Cnm
pello, Souto Filho, José Sá, Alde Sampaio, Arlindo Leoni, Ho
mero Pkes, ::\fanoel Novaes, Car.Ios Lindenberg, Joncs Rocha, 
Nilo de A'.varenga, Prado Kelly, Acurcio Torres, José Eduar
do, Fabio Sodré, Soares Filho, José Braz, João Beraldo, Wal
domiro Magalhães, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Mo
raes Leme, Sampaio Vidal, Plinio Tourinho, Annes Dias, 
Acyr Medei<r-os, Milton Carvalho, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Pe-dro Rache, Rocha Faria, O.Iiveira Passos, David 
Meinicke e Abelardo Marinho. (39) . 

C. D. - VOLUME VI 7 
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Deixam de c-omparecer os Srs . : 
Thomaz Lobo, Waldemar Motta, Cunha Mello, Luiz Tir el!i. 

Alvaro Maia, Abel Cbermont, Mario Chermont , Leandro P i
nh~il'(), Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes. 
Oarloõ Reis, Adolpho Soares, Maximo Fer r eira, Agenor Monte, 
Pires Gayoso. Freire de Andrade, J-osé Borba, Pontes Vieira, 
J eho,.•ah Motta, Fernandes Tavora, Silva Leal, Martins Veras, 
Kcrgi·naldo Cavalcant i, F erreira de Souza, Alberto R.osed i, 
Odon Bezerro, Ar r uda Falcã{), Luiz Cedr o, Solano da Cunha, 
Mario Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, August.o 
Cav-alcanli , Osor io Borba, Sampaio Costa, Antonio Machado, 
.Leandro Macie l, Augusto Leite, J. J. Seabra, Prisco Par aíso, 
Clemente Mar iani, Magalhães Netto, Medeiros Netto, Ar lhur 
Nei·va, Alfredo Mascarenhas, Leonci o Galrão, Attila Amaral, 
Gileno Amado, ·Negreiro~ Falcão, Aloysi-o Fi.lho, Francisco 
Rocha, Arnold Silva , !'ielson Xavier, Lauro Santos, Ruy San
tiago, Pereir·a Carneiro, Cesar Tinoco, Gwyer de Azevedo, 
Buarque Nazarctb, Bias F orles, Mello Franco·, Adelio Maciel, 
Martins Soares, Matta Machado, Delphim :\lareira, José Alk
mim, F urtado de Menezes, Christ iano Machado, Levindo Coe
lho, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros. Campos do Ama
ral, Bueno Brandão. Carneiro de Rezende, J oão Alves, José 
Chr istiano, Plíni-o Cor r êa de Oliveira, 'rh eotonio. Monteir o <ie 
Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Alme.ida Camargo, 
Mario Whately, Vergueiro Cesar, Hyppolito do Rego, Carlota 
de Queiroz, Lacerda Werneck, Antonio C.oveJ.lo, Henrique 
Bayma, José Honorato, Domingos Vellasco, Generoso P once, 
João Villasbôas, Francisco Villanovn, Idalio Sardemberg, Ne
reu Ramos, Simões Lopes, Demetrio Xavier, Victor Russo
mano, Ascanio Tub ino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Gaspar 
Saldanha, Cunha Vasconcell-os, Martins e Silva, Francisco 
Moura, João Vitaca. Alberto Surek . Armando Laydner, Gui
lherme Plast.er, Mario Manhães, Horaeio LafP.r, Pacheco e 
!=lilva, GasUio de Brito, Robert,o Simonsen e Thiers Perissé. 
(11ti) . 

o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
r ecimento de 95 Srs. Deputados. 

Esl.á abm·ta a sessão. 

O Sr. Manoel Reis (Snpplente." servindo de 2• Secre tario) 
procede á leiolut•a da Acta da Sessão antecectent~'. a qual é, 

!'tem obscryaçí}es, approvada. 

O Sr . Presidente - PaS$a-se á leitura do Expediente. 

2 

O Sr. Clementino Lisbôa (3• Secretario, servindo de f•) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Minister io das Relações Exteriores, de 18 do cor

r ente, enviando a seguinte 
MENSAGEM 

Srs. Membros do Poder Legislativo - Have~do neces
sidade da abertura de um credito especial, na importancia 
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de !5 :125$100, para attender ao pagamento dos vencimentos 
e representação do Primeiro Secretario, Cesar de Mesquita 
Serva, no periodo de 15 de Fevereiro a 3 de Julho do cor
rente anno, de conformidade com o decreto de 4 do mesmo 
mez de Julho, que o aposen~ou, solicito nesse sentido as ne
cessarias providencias do Poder Legislativo para a conces
são do mesmo credito. 

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 1934. - Getulio 
Vargas. 

EXPOSIÇÃO Dll MOTIVOS 

Ministerio das Relações Exteriores - nio de Janeiro, 6 
de Outubro de 193~- DA-305.14. 

A S. Ex. o Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas, Pre~i
denle da Repulllica dos Estados Unidos do Brasil. 

O decreto de 4 de Julho do corrente anno, que aposen
~ou, no cargo de Primeiro Secretario, o Dr. Cesar de Mes
quita Serva, tornou sem effeito o de 15 de Fevereiro, lam
bem do corr()nte anno, que o aposentara no cargo de Se
gundo Secretario. 

2. Em consequencia do referido decreto de 4 de Julho 
ultimo, iem o Dr. Cesar de Mesquita Serva, direito á se
guinte remuneração: 

Vencimentos de 15 a 28 de Fevereiro 750$000 
Representação no mesmo pel"iodo, 

na base de 5:1!16~700 mensaes. 2:7081;>400 3:458$400 

Vencimentos de Março .............. 1':500$000 
Representacão de 1 a 10, na base de 

5:416$700 mensaes ......... 1:747$300 
Representação de :li a 31, na base 

de 1:0003 rnensaes....... ... . . 677$400 3:924$700 

Vencimentos de Abri~!, Maio e Junho 4 :500$000 
Representacão no mesmo periodo, 

na base de 1:000$ rnensaes .... 3:000$000 7:500$000 

Vencimentos de 1 a 3 de Julho ..... . 
Representação no· mesmo período, 

na base de 1 :OCOS mensaes ... 

Total 

145$200 

96$800 242$000 

15 :f25$i00 

3. O orcamento para o corrente exercício não con
signa recursos para altender a essa despesa. 

4. A' vista dos motivos expostos, rogo a V. Ex. so
licitar do Poder Legislativo, um credito especial, na im
portancia acima referida, de quinze contos cento e vinte e 
cinco mil e cem réis (15:125$100), para attender ao paga
mento dos vencimentos e representacão a que tem direito 
<> Dr. Cesar de Mesquita Serva. no periodo d-e i 5 de Feve
reir-o a 3 de· Julho do corrente anuo. 
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Aproveito a opportunidade para reiterar a V. Ex. os 
protestos do meu mais profundo respeito. - José Carlos 
de Macedo Soares. 

- A' Commissão de Finanças. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

3 

PROJECTO 

N. 85-A - 1!l3!t 

Suspende, por doú annos, os dc:scunto~ e-nÍ' {ol.ha de paga
mento dos se)'vidores do Estaào; com parecer contrario 
da Commissão de Finanças. 

(Finanças 67, de 1934) 

O projecto n. 86, de 1934, manda suspender, por dois an
nos, os descontos nas folhas de pagamento do~ servidores ci
vis ou militares <lo Eslado, que soffi'em esses descontos por 
terem conlraclado emprestimos com estabelecimentos de 
credítú, sociedades, caixas ou quacsquer outros agentes com 
as mesmas finalidades. 

Seus iHustres autores justificam o projecto de lei alle
gando "a precaridade da situacã.o geral dos servidores do Es
tado e o custo d·e vida, em face do snlario actual. Insistem 
tambem que, credores embora não ligados por laços de san
gue e ci·vismo, concederam resignadamente um {unding e 
etc." 

Não parece procedente que haja para os servidores de 
Eslado uma especial aggravação do custo de vidu; esse se 
manifesta na mesma região igualmente para todos os con
sumidores e cada um o que pode c deve atf.ender, é na or
g:mização do seu orçamento de vida, collocal-o dentro dos 
seus recursos, afim de cvilat· conlrahir empre3limos muitas 
vezes onerosos. Com relacrLo á suspensão dos pagamentos de 
parte dos juros da divida externa nfto foi uma concessão dos 
credores e sim ·um schcma de circum~lancias que em nenhum 
caso pode servir de apoio e exemplo; c que, certamente, to
dos nüs devemos nos esfor~at· pa-ra reparar La! situação, no 
mais breve tempo. normnlizanrlo esses pagamentos e resta-
bclacendo o credito, de que tant-o necessitamos. · 

Se alguma cousa devemos faz.er em relação a este caso 
particular de emprestimos, rapidos, caucões c etc. sobre 
vencimentos e salarios dos servidores do Estado é difficul
tar a realização dessas operações futuras com uma legisla
cão adequada de forma que ellas se façam sómente para os 
casos de premencia e nã-o facilitar a inflal)ão de credito, que 
permittindo por algum tempo um padrão de vida artíficiar, 
vae depois onerar gravemente os r.eéursos rnensaes dos seT
vidores do Estado. 

Por ·OUtro lado, um projecto de lei, corno o apresentado 
pelos illustres senhores deputados signatarios, poderia ter 
vida e ser expedido num regim-e d-e governo discricionario 
ou dictatorial, mas tal não pode succ.eder dentro de um re
gime constitucional, em que os contractos sinalagmaticos, 
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isto é, que obrigam ambas as partes, têm d'e ser respeitados 
e neste sentido claramente dispõe o artigo 113 inciso 3 da 
nossa Constituicão: 

"A lei não prejudicará o di1·eito adquirido, o acto 
jurídico perfeito e a causa julgada." 

Assim, pois, ac projecto n. SG infringiria esse artigo e 
não pode pois ter acolhida, por ser lambem inconstitucional. 

Sala das Sessões da Commissão de Finanças, 23 
de OutubrQ de 1934. - João Simplicio, Presidente. - Ma
rio de A. 'Ramos, Relator. - M. Velloso Bor(Jes. -Nero de 
Macedo. - Fabio Sodré. - Ribeiro Junqueira.. 

PROJECTO A QvE SE REFERE O PARECER CONTRARIO 

A Cama r a dos Deputados resolve: 

Art. 1.0 Os descontos em folha de p::~gamento dos ser
vidores civis e militares do Estado, operarias, funccionarios 
ou profissionaes Le.chnicos, federaes, estaduaes ou munici
pn,es, destinados a estabelccimrntos de credito, sociedades, 
caixas ou quar.squer outros agentes com a mesma finalidade, 
em conscquencia <le ernpreslimos, ficam suspensos por dois 
annos, sendo e;;:tensivo nos sct"vidorcs aposentados e refor
mados. 

Paragrapho uni co. Excepluam-se, para effeiLo desta lei, 
os emprestimos com finalidarle d·eclarada, hypothecaria ou 
não, para pagamento de immoveis. 

Art. 2.0 Nenhum onus altingiró. os s-er-vidores publicas, 
por cumprimento desta lei. Haverá, apenas, adiamento das 
contribuições rnensaes ainda existentes, que depois conti
nuarão a S·er descontadas pelo mesmo prazo e condições, 
apenas augmenlados dos juros estipulados aqui. 

Art. 3.0 Ao recome~ar os descontDs em folha, serão 
incorporados ao capital existente no acto de entrar em exe
cução esta l•ei, mais 6 % de juros annuaes, durante dois 
annos, sobre esse mesmo capital. 

.Art. 1!.0 O C':raverno regulamentará ·a presente lei. 

.Ar~. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Ses~ões, 25 de Setembro de 193L - Ruy San
tiago. - SebMtiuo de Oliveira. - Edmar Carvalho. -
Prancisco de Moura. - Mario Manhães. - Acvr MedeiTO$. 
- Vasco de Toledo. - Lino Machado. - Antonio 'Rodri
gues. - Acurcio Torres. - Ewald Possolo. 

O Sr. Presidente.- Está finda a leitura do E::::pedjente. 

4 

Tenho sobre a mesa, e vou submetter a votos, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro -seja consign-ªdo, na acta de nossos trabalhos 
de hoje, um voto de congratulações com a Armada Nacional, 
IJela chegada a este porto do navio escola "Almirante Sal-
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danha"· t~ bem assim, que a Mesa telegraphe ao Sr . Almi
rante P~o~genes Guimarães, Ministro da Ma~i~a, ~ando-lhe 
sciencia desse voto, que é tambem o da Naçao mte1ra, sem
pre confiante na lealdade, na dedicação e na competencia 
dos nossos bravos homens do mar, em pról do regime, da 
grandeza e da pujança do Brasil. 

Sn la das SessÕP.f:i da Cama r a. tios DP.flll t,ados. Rio de Ja
neiro, em 24 de Outubro de 1!:l:H. - Moza1·t La(Jo. 

.) 

Justificação 

A n inguem, melhor do que a mim, neste inslante, cum
pre formulaL' esse r equerimento. A duvida recentemente le
vantada em torno de minha conducta nesta casa, relativa
mente á noss.a gloriosa Marinha de Guerra, impõe-me este 
dever de consciencio.., que é de um filho do povo, sahido do 
nada e que, educando-se no respeito ás tr.adicões de sua 
terra e ao valor de seus compatriotas, lamenta sinceramente 
ihe hajam irrogado sentimentos de hostilidade e de desatten
ção, que jámais nutriu contra. uma classe que se impoz á 
admiração do Paiz, pr ecisamente pelas provas de capacidade, 
de bravura e de altruí smo de que encheu a hister ia Patria. 

5 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Alvaro Ventura, 
primeiro oradol· inscripto. 

O Sr. Alvaro Ventura- Sr. Presidente e Srs. Deputados. 
Mais uma vez venho a esta tribuna para protestar con

tra o massacre dos trabalhadores e assalto ás suas organiza-
ções de classe. . 

Tem-se a impressão, Sr. Presidente, de vivermos num 
pniz de barbaros I ... 

Os ataques aos Syndicatos continuam systematicamente. 
Não se diga, Sr. Presidente, que os factos que vou relatar 
são invenções dos communistas, dos agentes estrangeiros. 

A paciencia da massa trabalhaciora está se esgotando, e 
nós, a vanguarda do proletariado do Brasil, que já estamos 
d~silludidos de toda essa camarilha de patrioteiros, repito, 
chamamos os explorados, o~ opprimidos, no auge do deses
pero, á luta aber ta pelas suas reivindicações, pela existenéia 
publica dos seus organismos de classe, pelo seu Partido Po
lítico, pela sua imprensa, pelos seus orgãos de defesa e 
orientacão. · 

O proletariado do Brasil está soffrendo a maior de to
das as reaccões. 

E não é só. Os intellectuaes pobres, os estudantes, todas 
as camadas exploradas, estão sob o guante policial. Ha dias, 
foi o ataque, altas horas da noite, ao Syndicato dos Padeiros, 
ao Syndicato dos Marcineiros, ao Syndicato dos Ferroviarios, 
cujos moveis deste ultimo, foram transportados pela policia. 
De))Ois, foi o ataque ao Syndicato dos Empregados no Com
m ercío Hoteleiro, onde se reunia a frente-unica syndical, 
cuja consequencia foi a morte de um operar io "garcon" e 
diversos feridos. 

Novamente um ataque á séde dos marceneiros, onde se 
iam reunir os operarios textis, que ora se acham em gréve. 
Mais feridos e mais prisões. Depois, quando os ferroviarios 
pretendiam r eunir-se na séde dos sapateiros, nova inter-
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vencão da poíioia e mais prisões. A' porta da fabrica "Cru
zeiro'', a policia ataca a bala um grupo de grevistas, ferindo 
uma joven tecelã de 16 annos. A' po-::-ta da "Mavilles", a 
mesma coisa acontece: um investigador atira na testa de 
uma joven operaria de 14 annos. A União Beneficente dos 
Ghauffeurs é assaltada pela policia e expulsa da séde a ài
rectoria legalmente eleita. Mas, temos mais, Sr. Presidente, 
e m:; H::. mais r-ara relatar a est.a Cr,;;a: o meu corr p;t nhAiro 
de chapa de eleições, Severino Soares de Oliveira, foi preso 
no dia :1 O do corrente; a seu favor já foram impetraC.as duas 
ordens de habeas-corpus, sendo que o CapitãCl Chefe de Po
licia informou não se acha1· preso, o que não é verdade. 
Contra esta affronta. esta inqualificavel arbitrariedade, não 
ha ninguem, ainda os mais indifferentes, que não se re
volte. Vejam, pois, Srs. Deputados. como ~ respeita.da. n fa
mo~a Constitui(:ão por vós feita c approvarla. 

É assim que, a vossa propria obra. n2.~ vossas ba1·bas, 
na Capi~al da RepubHca, é ·respeitada ... Não escc.pam á sa
nha poHcial os redaotores do Jornal do Povo, pois qc.atro de 
seus redactores já foram presos, culminando com o seques
tro de seu redactor principal, Aparicio Torelly. Esse illustre 
jornalista foi sequestrado por um grupo de officiaes àa Ma
rinha e desfeiteado, como se elle fosse qualquer salteador. 

O mesmo jornal já foi impedido de circular por ordem 
da Policia, sem motivo que justificasse tal medida, tanto as
sim que o Tribunal Regional Eleitora'/, po!" unanimidanr-, lhP. 
conced8u um mandaLo de seguranca.. 

Os reda~ores desse orgão vivem em constante perigo de 
vida da parte da policia. que os vigia constantemente e os 
provoca, ora pelo telephone, ora por recados e ate mesmo 
pessoalmente, mandando á redaccão indivíduos disfarcado~ 
de operarias, a pedir informes sobre pessoas e coisa~. 

A Light, companhia que explora toda a po.pulacão labo
riosa, por todas as fórmas, tambem ella ameaçou fechar o 
jornal, caso não cessasse a campanha de informacões que o 
mesmo vinha fazendo ao publico. 

E essa ameaça se transformou em realidade, pois na. oe
casião em qua Aparicio Torelly era sequestrado, a polícia 
apprehendia os jornaes nas bancas dos vendedores. Essa 
ameaça se concretizou ainda mais, pois, apesar dos esforços 
da redaccão para a sah ida do jornal, foi impedido de cir
cular por ordem da policia. E,;;tamos, pois. Sr. Presiàenta, 
num verdadeiro regime de terror sovernamental: fuzilamen
tos, deportaçõe!'l, prisões, ataque aos Syndicatos operarias, 
prisão dos redactores do Jornal do Povo, sequestro do seu 
principal redactor, redacção fechada pela policia, o jorna! 
impedido de circular, os presos por questões sociaes, sub
mettidos a torturas physicas nas masmorras desta inquisito
rial Republica. Os militantes operarias desapparecidos. pro
posítadamente, corno aconteceu com Augusto Besouchet, Ber
nardo Chernizer, Couvre e Severino Soares de Oliveira cujo 
paradeiro ignoramos. ' 

O Secretario do Comité Nacional Anti-Guerreiro o ope
rari~ graphicr; Deicola. dos Santos, preso e deport~do sem 
motlvo. 

Seria um nunca acabar I. . . Seria um rosar~o de mise
rias e de arbitrariedades sem fim, se me fosse possível enu
merai--a~ f.odas. Não i.enho illusões quanto ás medidas oor
v~ntura tomadas para fazer cessar esse estado de coisas. 
Sei que os poderes publicas continuarão a soffrer da sua 
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congenita surdez, até que as massas trabalhadoras, revolta
das, sem pão, sem lar, sem garantias, se levantem e sacudam 
energicamente .a peso da escravidão. 

Para isso cu faço um appello ao proletariad<J do Brash:, 
paL·a que se levante em gréve de protesto, exigindo a liber
dade de seus companheiros, a liberdade de sua imprensa, a 
liberdade de reunião e associação. 

Desta tribuna faço um appello a todas as classes la
boriosas do Brasil a fazer uma frente unica de lucla, pela 
defesa de nossos interesses immcdiatos, peia defesa da exis
icn(jia de nossos filhos, pela defesa de nossas proprias vidas; 
concito no proletariado em geral a preparar e desencadear a 
gréve geral de prolcst,o contra a Reacçüo e o Fascismo, pela 
autonomia syndic:al, que é a uni~~ fórmr. de deter ~ onda 
contra-revolucionaria. 

6 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Góes Monteiro, 
o segundo orador inscripto. 

O Sr. Góes Dianteiro - Sr. Presidente, venho tratar de 
assumpto que tem sido debatido na imprensa desta Capital 
e foi objecto de emenda, do illuslre Deputado Sr. Xayi~r 
de Oliveira, ao Orcamento da Guerra, mandando suppnm1r 
da Verba 19a a consignacão "Commi·ssão em paizes extran
geiros". 

Essa emenda teve parecer .contrario da cOmmissão de 
Orçamento. 

Tinha el!a por finalidade autorizar o Governo a estabe
lecer 7 Colonias Militares nas Fronteiras e 3 outras nos Es
tados de Goyaz, Piauhy e Bahia e crear 4 Batalhões de En
genharia, respecLívamenLe, na~ ddades de Crato (Ceará), 
Patos (Parahyba), Pesqueira (Pernambuco) e Viçosa (Ala
góas}. 

Para justificar sua emenda, S. Ex. transcreve trechos 
escolll:ctos de seu 'Valioso livro "O Exercito e o Sertão", cuja 
unica falta é desprezar um pouco as realidades do momento 
presente no que concerne as c01sas que dizem respeito á 
guerra e ás insliluicões militare~. me~mo aqui na America 
do Sul. 

S. Ex. que se diz, a justo ti!.ulo, velho estudioso das 
questões do Exercito em nossa terra, expende em seu pa
t.riotico trabalho idéas que correspond~m apenas ao aspecto 
dr.. questão que lhe é sympathic.a, desprezando o que ha de 
fundamental e decisivo no assumpto. 

Permitia-me o nobre Deputado dizer-lhe que, se pen
sasse como S. Ex., iria mais longe nas minhas proposições 
e apresenf.aria -não uma emenda - mas um projecto dando 

nova estr-uctura ao Exercito. 
Si eu acr·edi tasse, como S. Ex.., que aqui no Brasil a 

missão do Exercito não corresponde mais á previsão de uma 
guerra externa, dando por "terminada nossa questão militar 
no sul com a caracterização das fronteiras meridionaes" · e 
que não 1m, não póãe haver guerras de conquista no Nov.> 
Mundo "que podemos estar tranquillos com todos os nossos 
visinhos", pelo nosso presente e pelo nosso futuro seria 
mais logico - permitta-me a expressão - e não cancella
ria sómente a verba para Commissões em paizes estrangei-
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ros e sim supprim1r1a a despesa com artilharia, as forta
lezas, a m'ar·inha, os arsenaes e fabricas de munições e ar
mamentos . 

Allivir.ria o Orçamento da Republica de todos esses pe
zados encanos e crearia. - não dez batalhões de sertanistas 
e colonizado'-:res - mas cem. O que eu lalvez não supprimisse, 
ao menos por emquanlo, era justamente essa verba para 
comm issões no estrangeiro, por isso que, de uma fórma ou 
de Olllra, ella seda u lil. 

l';ào r:orr cspondendo, infclizmenlc, o magn ífico oplimis
mo tio nobre Deputado á realidade presente, e não es tando 
finda ainda a hora da guerra, nem na America, - como o 
compr-ovam os ac()nlccim enLos que lodos conhecemos, - as 
.alluuidas co mmissõcs são mais que utcis: são de necessidade 
impreterível. 

O ::;H. XAv!Fm u~~: Ouv.o:mA - Peuiria ao nobre collega 
l i ccll~a para um apal'le . 

!'iinguem mais pacifis ta do que nôs e, po 1· isso mesmo, 
devemos encarar o Exercito nas fronLciras - não como forca 
propriamente ele dct'e ~a- ,eniio de educa~;iio nueional. Reputo 
mais importanle, r;ara a form ncfi.o r:la nacionalidude, bata
lhõe~ do Exercito localizado:> nos srrtões do que o aperfci
çoamr uto technieo do." of1'iciaes nos gr.andes centros. 

O Sn. V,\LE~TE nE Lt~IA - Mas. não é essa a finalidade 
do Exct·ci to. · 

O SH. GóES MOi\TEIRO - O illustr.e Deputado pelo 
Ceará vai vêr, á medida que eu fõr desenvolvendo minha 
Lh('~'~ . que tem ab:;olul a razão <lO seu pont.o de vista. 

O Sn . XAVIER nE OuvEm:\ - Fico satisfeito com ess..\ 
declaraçã o . 

O SR. GóES MONTE!RO - E' preciso, porém, ter em 
visLa as nccess1dades do Exercito e não podemos, para at
lende!· ao que V. Ex. acaba de aventar, desprezar as ques
tões militares e fazer a di stribui í:âO da tropa sem a necessa
ria orientação. 

Elias abrangem não só os addidos· militares. como os of
ficiaes que vão comr.l elar sua instrucçüo e adquir ir novos 
conhecimentos. só possivei:: em meios desenvolvidos e em 
~mbienf es a·pr-op!·iado~ . · 

A insislencia com Qde o nosso K~tl<do-Maior ha pugnado 
11elos addidos mililar·es e pela rnanulencão de lurmas de of
ficiaes em estagio, no estrangeiro. consLilue por si só a de
moni' lt·<~cão da utilidade dessas commissões. Além disso, basta 
ver como procedem os outros paizcs para se evidenciar que 
11âo fnzemos com isso nenhuma innovação. 

Existem aqui varias addidos mil itares e o nosso Exercito 
t.em tido officiaes uruguayos e bolivianos nas suas escolas. 

As escolas militares francezas, seus corpos de tropa e 
e~tabelecimentos, vivem cheios de officiaes estrangeiros, ten
do se tornado habito, na França, a previsão de um certo nu
mero de vagas para officiaes de outros paizes. 

Na Escola Superior de Guerra militares de Paris, esse 
numero tem variado nos ultimas annos de i / 4 a 1/3, de va
rias nações. Em 1930, estavam lá representados vinte Exer
citas pelos seus officiaes de escól, entre os quaes, o chileno, 
com 4 officiaes; o peruano, com 2 ; o mexicano, o uruguayo 
e o paraguayo, com i . 
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Os Estados Unidos não desdenham esse excellente meio 
de aperfeiçoamento e mantêm, em França, numerosas turmas 
Je officiaes constantemente renovadas. 

A lei do ensino militar prevê o estagio, no estrangeiro, 
como um recurso normal de aperfeiçoamento, o que parece 
ser uma verdade para todas as profissões e ramos da activi
dade humana, e ess:1 medida, que só agora logrou ter uma 
appiicacão syslematica, embora mode.sl.a, vem sendo s-olici
tada desde o tempo em que o eminente General Gamelin, che
fiou a. .Missão Militar Fran~eza, no Brasil. 

De facto, a aCf,\ãO da lVl. M. F., de cujos admiraveis fru
tos dão testemunho os nossos mais dedicados officiaes, prin
cipalmente pelos progressos realizados no nosso Exercito, fi
caria sempr e incompleLa se não proporcionassemos aos nossos 
officiaes de é:iLe, conhecimento::; tedmir:o~ nnrn meio favor:t.
vel ao acabamento de sua cultura profissional. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Permitta.-me V. Ex. um 
aparte. Acompanho com muito carinho tudo o que diz res
peito ao aperfeiçoamento do nosso Exercito. 

O SR GóES MO:'\TEIRO - Faca justiça a V. Ex. 
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Muito obrigado ao nobre 

collega. Acho que a Missão Franceza constitue necessidade 
vital para o Exercito, como, quanto a cada individuo, o ar 
para respirar e a agua para beber. :\"ão toquei nella. 

O SR. GóES MONTEIRO - No começo do meu dis
curso declarei que este assumpto tinha sido objecto de 
commentarios da imprensa desta Capital. 

Quero, por isso, dar uma satisfação á imprensa, mos
trando-lhe a necessidade da Missão Franceza. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Dessa necessidade as pa
lavras sensatas de V. Ex. me estão convencendo e prevejo 
que terei de modificar o meu modo de pensar a respeito. 

O SR. GóES i\IONTEIRO - Lá, observam elles recur
sos que por muito tempo ainda nos hão de faltar e sentem 
as reacções de um ambiente rico, fartamente desenvolvido. 

Appello, neste particular, para o nosso eminente col
lega, Sr. General Christovão Barcellos, que dirá da necessi
dade dessas missões no estrangeiro e dos beneficios que 
para o nosso Exercito decorrem da Missão Militar Franceza. 

O SR. XAVIER DE OLIVEII\A - Beneficios que continúa 
prestando e prestará por muito tempo ainda. 

0 SR. CHRISTOVÃO BARCELLOS - Tanto mais quanto é 
a propria Missão Militar Franceza que reconhece a neces
sidade de irem officiaes á Europa, afim de completarem a 
sna instrucção. 

O SR. XAVIER n~:: OLIVEIRA - Confesso aos nobres col
legas que, depois de ter apresentado a minha emenda, re
cebi, a par de muitos telegrammas de apoio, innumeras li
ções a respeito. Entre outras, a de que existem cursos de 
aperfeiçoamento que não se poderiam realizar aqui sem 
grandes dispendios, ao passo que, na Europa, se fazem com 

verbas minimas. 

O Sn. CHR.ISTovÃo BARCELLos - Ninguem nega que as 
escolas eslrangr.irus, principalmente a franceza, estão me
lhor nppnrclhndnfi do que a nossa para o ensino. A Escola 
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Superior de Guerra da França é notavel e para ella affluem 
officiaes de todo o mundo. 

O SR. GóES MONTEIRO - Já o disse eu aqui. Pe~o 
permissão ao nobre collega para proseguir nas minhas con
·siderações. 

Sem ouvida, o Brasil, mais do que outras nações da Eu
ror~. ~ cplP. o~ Estados Unidos, tem necessidade de recorrer 
ao estrangeiro para progl'edir e desenvolver-se. Por que 
nega.l-o ás classes armadas? O atrazo ·OU a deficienoia 
profissional destas não constituem verdadeiro perigo para 
a Noção? 

A França, a Italia, a Allemanha e a Russia, para não 
citar outr-os grandes paizes mostram que, a propria se

gurança interna, requer exercitas bem apparelhados, trei
nados ê profissionalmente educados . 'l'aes exercitas não se 
deixam leYar pelos vendavaes dtt política, ao passo que 
aquellcs outros onde o ·espírito milüar e o valor profissio
nal decáem por applicações aberrantes das finalidades de 
suas existencias, tombam facilmente nas seducções das 
masborcas. 

Sr. Presidente: De r eferencia ás finalidades da Mis
são Militar Brasileira, na Europa. nada mais accrescentarei, 
além do que explanei no parecer dado a emenda n. 4, do 
Orcamento da Guerra. 

Se assim nos oppomos formalmente a emenda á ver
ba i9a, não seremos tão categoricos ·COm as colonias mili
tares e os batalhões de engenharia. 

Admittimos os primeiros, em principio; e, quanto aos 
segundos, parece-nos que o autor da emenda faz tabõa 
raza do nosso Estado-Maior do Exercito e da technica dos 
nossos militares. 

Vejamos antes os batalhões de engenharia, cu.ia com
posicão a emenda não precisa, mas que a justificativa P.X
plana destinarem-se seus 300 homens a espalharem-se pelo 
nordeste. 

Não se trata, portanto, de bataihões da arma de enge
nharia, conforme os define a ultima organização do EÃer
cito, que admitte: - batalhões de sapadores, batalhões de 
pontoneil'os, batalhões de sapadores montados, etc. 

Trata-se. evidentemente, de uma força annexa ao Exer
cito, para os fins civii isador es especiaes visados pela emen
da, contra a qual nada h a a oppôr, se fôr completada essa 
emenda, mandando crear annexo ao Estado Maior do Exer
cito um orgão de direcção technico especial para prover a 
esses novos encargos attribuidos ao Exercito, já sobrecar
regado com o serviço de indios, que os :Ministerios d a. Agri
cultura e d·o Trabalho não comportaram, e que,· evidente
mente, muito m ais logico ficaria collocado no Minister io da 
Educacão, pois, a nosso ver o problema do indio é, não ha 
negar, um problema de educação. 

Sr. Presidente, não basta autorizar o Governo a crear 
batalhões de engenharia para educar e policiar o sertão; 
é preciso dar-lhe os meios para organizar o commando e 
provêr esses batalhões do indispensavel á sua missão ; -
casernas, campos, fardamentos, (}fficinas, equipamentos, ar -
mamento, ferramentas, escolas, etc . , e, tambem, technicos 

das coisas não militares que ignoram os nossos officiaes 
de engenharia. 

O Sa. CHRISTOvÃo BARCELLos-Quanto aos batalhões de 
engenharia, a sua missão seria essencialmente de rasgar 
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estradas, como, aliás, alguns já o estão fazendo no Sul, com 
grande proveito. Podíamos augmentar o numero desses ba
talhões. 

o SR. XAVIER DE OLIVEIR.:\ Esse o meu ponto de 
.vista. 

O SR. GóES MONTEIRO - ~ão é, portanto, tão sim
ples e tão barato r,omo afi'írma e calcula o illustre autor- do 
"Exercito e os Sertões", crear batalhões para policiar ou 
civilisar os sertões, ou resolver o complexo problema da3 
seccas. 

Elle é mais difficil do que parece porque, o ofl'icial de 
engenharia não se improvisa nem se faz com facilidade, 
assim como não se improvisam os graduados e sargentos. 

Como, demais disso, crear novos batalhões, se os qua
dros de officiaes, principalmente subalternos, se acham 
desfalcados e o p1·evisto p!;las necessidades da organização 
do Exercito ab&orve lodos os recursos do recrutamento de 
officiaes durante ainda largo tempo ? 

O problema, qu.? o illustre e nobre Deputado vê resol-
vido pelo E:xeTcito, só pGderá sel-o, se fôr modificado o 

quadro geral do Exercito, crcando nelle, como dissemos, um 
elemento complementar para satisfazer ·O fim especial que 
visa o autor, sem tocar-lhe na estructura. A menos que se 
não creia na possibilidade da guerra, daqui não poderemos 
legislar em contrario da opinião dos orgãos technicos, cujo 
modo de ver muito bem se traduz pelas ultimas leis que 

. reorganizaram o Exercito e o ::\Iinisterio da Guerra. 
Se o fizessemos, procederíamos contrariamente ao eepi

rito da ConstiLuição de 16 de .Julho, que crêa a representa
ção de classes e os conselhos technicos, e que dá, por mis
são precipua das forças armadas, a preparação para as even
tualidades de uma guerra. 

Evidentemente, não procederemos com boa logica im
pondo ,-;oluções technicas de ordem militar contra o pare
cer dos orgãos responsaveis pela doutrina militar para a 
seguranca nacional, contra a opinião daquelles cuja edu
cação profissional é feita através de numerosas c seriada~ 
escolas e de uma labuta. díaria constantemente dedicada aos 
interesses da profissão. Seria n5.o só illogico mas irreve-
rente fazel-o. Basta considerar que, na profissão das armas, 

a sPlecção é constante, continua e progressiva, feita com 
uma cadencia que se nuo encontra em nenhuma outra or
dem de actividades. 

Nós, que ha pouco enveredamos pela trilha. da renova
ção de nossas instituições, precisamos evitar introduzir em 
seu progresso quaesquer perturbacões. 

As organizações mili~ares, de grandes e pequenas uni
dades, a repartição de forças pelo tr:lrritorio, são obedieíltes 
a regras e principias, a factores que se não podem despre
zar, e cumpre ao Estado Maior alvitrar - razão ponderosa 
de sua existencia. 

E' o que tinha a dizer, Sr. Presidente, concernente aos 
batalhões de engenharia, que - resumo - repetindo, ser 
sympaihico á idéa em principio, desde que o Governo seja 
autorizado a completar a organizacão do Exercito, tenão em 
vista f!ssa Rua nova missiio e a fazer as despesas necessarias. 

Quanto ás colonias militares, parece que entra a emen
da em ordens de idéas rle que cogitam nossas autoridades 
milital'es. EntreLanto, a emenda pecca pelo exaggero, pois 
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procura entrar êm detalhes, cuja competencia deve ser 
attribuida ao Poder Execut ivo, como sejam, por exemplo, 
a determinacão da localisaç5.o dessas colonias. 

O SR. CHRISTovÃo BARCELLOS - E' um assumpto muito 
com!)lexo, que envolve problemas de Estado Maior. 

O SR. GóES MONTEIRO - Tivemos já colonias mi
litares que não deram bons resultados e foram extinctas. 

O SR.. CHRISTOVÃo BARCELLos - Porque mal localizadas. 
O SR. GóES MONTEIRO - E ' preciso aproveitar dessa 

experiencia e evitar os erros já commettidos. 
Não é o s imples facto de fundar uma colonia que re

solve o problema de uma zona de frontti ra; é preciso que 
a colonia creada possa viver e prosperar. Sem communi

cações faceis com os centros mais proximos, essas colonias 
correrão o risco de se P.stiolarem e até de se desnaciona!lza
rem. 

O que faz correr o peso no Iguassu' não é o facto de não 
haver lá colonia milHar: é o commercio com o outro lado, 

em virtude do systema de communicações. 
Não parece, PDrtanto, que baste decretar a creação das 

colonias e discriminar as fronteiras em que se devem e~ta
belecer; será indispensavel a abertura dos creditas neces-
sa:rios . · 

Como fazel-o, sem estudo prévio das obras necessarias 
e do respectivo custo ? 

Que se autorize o Governo a crear colonias militares 
nas fronteiras e se discriminem os recursos que podem em
penhar nessa crca(:iio - nada h a que oppor. 

Resuminlo. {icvo declarar que, sob a fórma que acaho 
de aventar, poderá a emenda ser acceita no referente ás colo
nias militares . 

Quanto aos batalhões de engenharia, porém, não; salvo 
se em nada v iesse a sacrificar a vida normal do Exercito 
e como um elemento a ellc annexo, dando-se-lhe, ao mesmo 
tempo, os orgãos de direccão para assegurar a convergen
cia das acções e os de preparação do pessoal, - ludo cor
respondente a essa outra missão. Isso, porém, seria iniciar 
a crea.:;.ão de um novo Exercito. Esse parece de facto ser 
o pensamento, a ideologia do illustre autor do "Exercito e 
os Sertões" . E' o que se depreende des t.e livro, que fornece 

a justificativa das proposições correctivas da ve rba 19•, de 
que o seguinte trecho, entre outros, é bastant e claro : -
"Nada por isso seria defeso que a chefia dos serviços fossem 
dadas a civis competentes, como por outro lado, o serviço 
m ilitar educativo, propriamente, com uma nova organização 
das nossas Linhas de Tiro poderia continuar a ser feito com 
intensidade, attr ibuida a instrucção dos voluntari os á of!"i 
cialidade das outr as armas, que não a da Engenharia" . 

Nestas lapidares expressões, em que termina a justifi
cativa das emendas á verba 19", revela-se o pensamen to da 
tendencia longínqua que buscam, o de que os technicos da 
engenharia militar não são moldados para a nobilissim'l 
mas descabida missão que se quer attribuir as unidades do 
nosso Exercito e quanto o autor 6 indifferente á technica 
da organização militar e despreza a sabedoria de nossos pro
fissionaes das armas. 

Reconh ece-se a necessidade de dar a chefia dos serviços 
a civis competentes, e suppõe que a arma de engenharh 
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póde ser separada das outras sem que essa amputação exer
ça reacções sensi-:ei~ nas gra~des unid~des nel'!l seja nociva 
ou possa ser admithda como mocua a mstrucçao das outra:; 
armas principalmente dos orgãos do commando e aos exer
cícios 'de emprego do conjuncto nos campos de b:üalha. 

S. Ex., repito, que é um estudioso de coisas do nosso 
Exercito, bem poderia, analysando a organização da arm:1 
de Engenharia em unidades de transmissões, sapadores, pon
toneiros e terro-viarios, e compulsando os regulamentos de 
emprego dessa arma, nas zonas da rectaguarda, no campo 
de batalha e no combate, onde, tanto na offensiva como nas 
acções defensivas, é elemento indispensavel, como o é a 
infantaria ou a artilharia; S. Ex., repetimos, consultando 
t:aes documentos. bem poderia medir a enormidade do golpe 
que seu modo de ver as coisas militares, dá em toda sa
bedoria t.echnica dos profissionaes militares, não só do B::-a
sil, como das mais avançadas, se não todas as nações do 
mundo. 

Como conceber o exercício do commando sem as uni
dades de transmissões? 

·Como a<lmittír a construcção de uma organízavãv defen
siva sem o enquadramento dos sapadores? Como apparelha.::
a rectaguarda dos Exercitas, org-anizar os transportes, sem 
os pontoneiros e os ferro-viarios? 

Tudo isso é preciso exercitar na paz. E é em que deve 
consistir a instrucção militar. 

O SR. CHRISTovÃo B. .. nCEJ..LOS - Annualmente, fazemos 
o exercício de pontoneiros, com todas as armas, em Pinhei
ro:::. Por ahi se vê a sua inilludivel necessidade, ao lado 
dos outros corpos. 

O SR. GOES MONTEIRO - Deante de taes razões, u 
conhecendo a opinião militar competente a respeito, nãa 
hesito em aconselhar, como o faco mais uma vez, a rejeição 
da emenda; mas, se a Camara julga que as razões que venho 

de apresentar são insufficientes, seria de bom alvitre pedir 
ao Governo o parecer do Conselho Superior de Segurança 
Nacional e do Estado Maior do Exercito, o primeiro, por se 
tratar de questões de fronteira, e o segundo, de organização 
militar e amb<ls, emfim, para dizerem respeito das missões 
do Exercito em tempo de paz. 

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

O Sr. Presidente- Tem a palavl"a o Sr. Moraes Fni\.·a. 

O Sr. Moraes Paiva pede e obtem permissão para falar da 
bancada. 

O Sr. Moraes Paiva (Pela ordem) - Sr. Presidente, a 
exiguidade do tempo forca-me a defender, desde já, a emen

da que, juntamente com o meu nobre collega de represc'!l
tacão, Dr. Nogueira Penido, apresentei, concedendo o au
xílio de 600 :000$000 para as despesas de installação do 
Hospital do Funccionario Publico. Essa emenda teve pa
recer contrario da Commissão de Orçamento, simplesmente 
por considerar o illustre relator que a quantia solicitada 
sómente poderia ser applicada depois de concluida a con
struccão. Ha evidente equivoco do meu prezado collega, 
Dr. Teixeira Leite. O apparelhamento de um hospital, no 
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que concerne a salas de operações e ás installacões de raios 
X, re!rigeracão, illuminacão, lavanderia, cozinha a vapor, 
frigoríficos, incineral}ãt> do lixo, etc., corre parallelamente 
a construcção, e o proprio editald e concurrencia allude, cir-
.cumstanciadamente, a esse pont.o, obrigando o consiruclor a 
entendimentos Mnstantes com vs encarregados ou responsa
veis pelas citadas installacões. Nada aconselharia, mesmo 
que assim não fosse, a que se aguarde a conclusão da obra, 
para só então se cogitar dos meios necessarios par~ o ap
parelhamento da instituição . 

0 SR. AUGUSTo CORSINO- Nem podia ser de outra ma
neira, porque os serviços de installação correm conjuncta
mente com os trabalhos de construcção. 

O SR. MORAES PAIVA - Obrigado pelo aparte com 
que me honra o illustre collega, que é para mim valioso, 
visto como é dado por um technico. 

Para taes installações haverá c.oncorrencias simultanea
mente com a dh conslrucçüo, c, sem os devidos recursos, os 
contractos não poderão ser realizados, pois é uma das con
dições essenciaes para a sua validade a existencia de credito 
á conta do qual deva correr a despesa. 

A alta inspiração da iniciaLiva do honrado Chefe do Go
verno, creando o Hospital. !llereceu louvores geraes, especial
mente da imprensa. sempre solicita em applaudir e defender 
a.:; boas e justas causas, e veiu ao encontro das legitimas e 
inadiaveis aspirações dos funccionarios civis do Estado. 

O SR. NERo DE MACEDO - Essa asniração era natural. 
porque, todas as corporações no Brasil possuem esse appare
lhamento indispensavel, e quanto ao funccional!smo, este 
fica em plano inferior a t.odos os . outros •. visto como não 
dispõe de elementos para obter taes beneficios. 

O SR. MORAES PAIVA- Assim, Sr. Presidente, não é 
crivei que, por motivo da pequena, sinüo mesmo irrisoria, 
quantia de que trata a emenda, seja procrastinada essa gran
de obra de assistencia a cerca de 40.000 servidores e suas 
fl'!míl ias, - que vão concorrer pecuniariamc!lle para a sua 
manulencão - quando as classes militares, ha longos annos, 
.iá possuem, erigidos, pela Administração Publica, hospitnes, 
snnalorios, retiros e até casinos, d~spendendo o Thcsouro 
muitos milhnre:; de contos de réis, annunlmcnle, para a sua 
conservação e manulencão. 

Para fixar bem a necessidade da creaciio do Hospital do 
Funccionario Publico, nada mais é prP.ciso do que repetir as 
elevadas considerações com que o digno Chefe do Governo 
encabeçou o decreto que abriu o credito destinado á constru-
cção do Hospital : . · 

"Considerando que o Estado deve assistencia directa aos 
que se dedicam aos seus servicos, prestando-a não só nos· ca
sos de invalidez e extrema velhice, mas ainda em defesa da 
saude e da vida; 

Considerando que das boas condicões physicas do em
pregado promanam maior coefficiente de trabalho e melhor 
disposic:.ão ao regular exercício das suas funcções no cargo; 

Con:;idera_ndo QU;e, tendo acudido, _desde longos annos, 
com ass1stenc1a medtca, aos que compoem as classes milita
res, fundando hospitaes, onde são recolhidos sem disLincção 
de postos. deve a Nação, no regime republicano em benefi
cio do proprio serviço publico, assegurar igual defesa aos 
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snvidores da ciasse civil, que constituem na generalidade 
numeroso proletariado intellectual; 

Considerando que varias Estados da União, e até a Pre
feitura do Districto Federal, já promoveram as providen
cias conducentes á realização dessa nobre e louvavel inicia
tiva, de modo que possam proporcionar assistencia medica e 
hospitalar aos que dedicam a sua actividade aos serviços da 
Administracão Publica; 

Considerando que, resoh·ida por effeito do decreto nt:.
rnero 24.217, de 9 de maio de 1934, a fundação do Hospital 
do Funccionario Publico, cumpre não se procr astine a con
struccãu do edifício destinado á sua installação. em que se 
empenham todos os servidores do Estado, por lhes mingua
rem recursos que lhes assegurem a assistencia medica de quP. 
eventualmente precisem; 

Considerando que a reconhecida deficiencia de estabele
cimentos hospitalares na Capital da Republ!ca, onde não pe
quena parte é constituída de funccionarios publicas e pe!õ
soas de suas famili~s, justifica todo o esforço no sentido de 
dotal-a de mais uma instituição desse genero; 

Consid erando, finalmente, que o alludido decreto nume
ro M.217, creando o hospital, facilita a sua manutencão, 
porque exige dos interessados uma contribuição permanen-
te deduzida dos r espectivos vencimentos." 

Assim. Sr. Presidente, como bem accentuou o eminente 
Chefe do Governo, Dr. Getulio Vargas, deve a Nação, em bE-
neficio do proprio serviço publico, assegurar a defesa da 
vida e da saude aos seus servidores . 

O Hospital beneficia, por certo, o funccionario. bent>.fi
ciando ao mesmo tempo o serviço publico e as nnanças do 
Paiz porque, por effl~ito ele su~ acçâo salvadora, a quE: todoo 

rP.correrão facilmente, hão de diminuir, sem duvida, os ca
sos de invalidez e da semi-invalidez em que vivem mais de 
30 % rlcs func cionarios pelas difficuldades de toda &. ordem 
que passa, principalmente quando affectados pela doença. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Peco permissão para dar um 
~part~. Não desconheço a alta importancia dessa organita
cão que se pro.iccta construir. Estou certo, porém, de que 
foi attenrlendo u uma medida de ordem geral, no sentido de 
restringi r n~ despesas, enquadrando-as o mais possivel aos 
limi tes da receita, que se tomou essa providencia. Pediria, 
entretanto. opportunidade para um estudo mais meditado da 
mntcria. encarando-se o problema, novamente, em terceira 
discussão . 

O SR. MORAES PAIVA- O aparte de V. Ex. bastante 
me agrada, porque melhor considerando o assumrto, o nobre 
Deputado certamente reconsiderará o seu parecer e não será 
retardada a installação do hospital. 

A Camara, estou convencido, não deixará de amparar a 
digna e laboriosa classe dos servidores do Estado, conceden
do o auxilio pedido. insignificante aliás, pelos grandes bene
ficios que delle advirão do ponto de vista não só administra
üvo, mas, sobretudo, social e humanitario. (Muito bem; mui
to bem. O orador e cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Faltam apenas cinco minutos para. 
terminar a hora do expediente. 

8 
O Sr. Eugenio Monteiro de :Barros - Peço a palavra, pela 

OJ:'dem, Sr. Presidente. 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
Deputado Eugenio Monteiro de Barros. 

O Sr. Eugenio Monteiro de Barros (Pela ordem) - Sr. 
Presidente, não estando pTesente, quando foi offerecido á 
Mesa o projecto qui:' crea a estabilidade dos empregados no 
commercio do Brasil, projecto apresentadO" pelo Sr. Depu
tado Waldemar Falcão, venho declarar, ainda em tempo. 
que com o mesmo estou inteiramente solidario. 

Requeiro, entretanto, á MeEa, a transcripção da seguinte 
correspondencia - telegrammas e cartas - que, sobre o as
sumpto, fói endereçada á Commissão: 

"Botucatú, 16 de Outubro de 1934. Ao Camarada Depu
tado \Valdemar Falcão, Palacio Tiradentes -Rio de Janeiro. 

Prezado companheiro • . 
O Syndicalo dos Empregados do Commercio, de Botu

catu, vem por meio deste, felicitai-o vivamente, v"'lo pro
jecto apresentado, referente á estabilidade dos empregados 
no commercio, eousa de grand-e alcance para nós oommer
ciarios, victimas s"empre da desconsideração dos patt·ões que 
de nós só querem o trabalho estafante e mal remunerado. 

Foi por intermedio da Associação dos Empregados no 
Commercio de São Paulo que soubemos de sua acçã.o . _ 

Que continue sempre a batalhar pela emancipação da 
maioria, isto é, das classes proletarias, é o que desejamos. 

Apresentamos ao camarada nossas cordiaes saudações 
trabalhistas. - Victorio Martoreli, Presidente." 

"Deputado Waldemar Falcão - Camara Deputados -
Rio. 

União Empregados Commercio Penedo vivamente in
teressada decretação projecto lei acaba vossencia apresentar 
Camara favor interesses commerciarios envia protestos soli
dariedade desejando feliz exito tão relevante causa. - Sau
dações. - José Canuto, Presidente". 

"Associação dos Empregados no Commercio de Juiz de 
Fóra, Secretaria, 2 à e Outubro de 1934. 

E.~mo. Sr. Deputado Waldemar Falcão, Palacio Tiraden
tes - Rio de Janeiro. 

Saudações. 
A Associação dos Empregados no Commercio de Juiz de 

Fóra, proseguindo no seu vasto programma de be:::n . se in
teressar· por todos os assumptos que visem de pert.o e por 
todos os emprehendiroentos cujos fins não sejam outros 
senão aquelles de provocar a mélhoria dos trabalhadores do 
Brasil, mormente no que se diz respeito aos empregados no 
coromercio, vem mui respeitosamente á presença de Vossa 
Ex. veio ao encontro -de suas justas aspirações, deixando 
mara dos Deputados. 

Interpretando claramente o sentir de todos aquelles 
que se reunem sob a effigie da bandeira commerciaria, Vossa 
Ex. veio ao encontro de suas justas aspirações, dt.ixar. !o 
bem patenteado o profundo conhecimento da causa patroci
nada. 

Não é justo que permaneçamos alheios ás nossas rei
vindicações, mormente agora em que todos esperam e an-

C. D. - VOLUME VI 8 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 09:40· Página 16 ae 116 

114-

ceiam por um porvir de melhorias, as quaes assiste aos em
pregados no commercio a primazia de suas conquistas. -
Ary Noronha, 1° Secretario. 

Pelo Commercio Brasileiro . 
Por motivo da apresentação á Camara dos Deputado:s 

do projecto que impede a dispensa dos empregados de com
mercio, sem causa que a justifique e assegura a estabilidade 
após dois annos de serviços para um mesmo ~mpregador, 
foram recebidos até o presente os seguintes telegrammas e 
cartas : 

Pela S. A. C. I. do Brasil: 
"De Fortaleza- 29 de Outubro de 1934, Ferreira Filho, 

Buenos Aires, 152, 3° andar - Rio. · 
Apoiamos movimento favoravel approvacão projecto 

Deputado Waldemar Falcão assegurando estabilidade empre
gados. commercio . Telcgraphamos jornaes Rio nossas con
generes Ceará, pedindo-lhes apoio sympathia amigo!'. De
mos ampla publicidade texto projecto chamando aLtencão 
consocios. Aguardamos ordens . Saudações. Pheni:r Caixei
ra!. - Edgard Falcão, presidente, Oscar Barbosa. secre
tario". 

"Rio, 1 de Outubro de 1934. Prezado sr; Antonio Fer-
reira Filho. · 

Accuso recebido seu officio de 26 de setembro ultimo, 
em nome da Sociedade dos Auxiliares do Commercio e rn
dustria do Brasil, e solicitando meu apoio para diversos pro
jectos de lei oue interessam as nobres classes consorciadas 
na entidade sob sua brilhante presidencia. Póde contar in
teiramente conimigo, e para tanto, apenas lhe peco que me 
aj11de lendo o "Jornal do Commercio", de 29 d·~ setembro 
findo, no qual está publicado um parecer de minha autoria 
sobre assumpto que se relaciona com o seu officio a aue res-
pondo. · 

Apertado nbraço do attencioso compatriota. - Mozart 
Lagco. 

Pelo Deputado Waldemar Falcão. 
"De Campinas - São Paulo, 28 de Setembro de i 934. 
Calorosos applausos Associação Empregados Commercio 

Campinas motivo apresentação projecto V. Ex. garantindo 
estabilidade empregado commercio dois anno~ trabalho ef
fectivo. Cordiaes saudações . - Carlos Gianeto, presidente". 

"De Campinas - São Paulo, 28 de Setembro de 1934. 

Syndicato Empreza Forca e Luz Ribeirão Preto e Com
panhias suas associadas com séde em Campinas, abran
gendo 32 companhias utilidade publica, cêrca mil associados 
hypotheca holidarieda<ie a V. Ex. como representante clas
ses trabalhadoras, certo que antes eleição será approvado 
pela Camara projecto sua autori-a estabilidade dois annos 
servicos, modificando artigo 53 decreto n. 20.465. Em nome 
todos associados felicito V. Ex. - Pessóa Delgado, presi
dente". 

~De Piracicaba - São Paulo, 28 de Setembro de 1934. 
Illmo . Sr. Dr. Waldemar Falcão- Ri9. 

'Muito saudar . 
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V. E:x:. está de parabens e merece todos os elogios dos 
empregados no commercio, pelo seu feliz, humano e oppor
tuno projecto. reduzindo para dois annos, o prazo de estabi
lidade estatuído na lei de pen!;ões eaposentadoria.s dos com
merciarios. Classe inteiramente desamparada dos poderes 
publicas. vivendo á mercê dos caprichos, nem sempre defen
saveis, do patronato, é com a maior alegria que venho feli
cita·r o cidadão eminer.te que vem dar-lhe, com o projecto 
citado, as garantias necessarias para cuidar tranquillamente 
do trabalho e da família. Ma.~. V. Ex. não deve descansar, 
emquanto não fõr sancionado. O patronato ameaca a esta
bilidade e os vencimentos dos que não estejam ao seu ser
vico, ha mais de 10 annos, e por isso venh(} pedir-lhe para 
obter o concurso dos seus collegas para não retardar o seu 
andamento e sanção, afim de aparar o golpe do patronato. 
Quando fôr ao Rio, desejarei dar-lhe, com os meus cum
primentos, um grande abraço. 

Sem outro objeotivo. de V. Ex. attento. - DomiWJos 
de Barros Fernandes, viajanle commercial". 

"De Araça tuba, 29 -de Setembro de :1.934. 
Deputado \Valdemar Falcão - Palacio Tiradentes -

Rio. 
Associação Empregados Commercio Araçatuba tendo co

nhecimento intermedio congenerP.s São Paulo, apresenta~~ã€! 
projecto lei garantindo emprego mais dois annos felicita
vos por tão grande emprchendimento podendo contar todo 
nosso apoio. Saudações. - José Ventura. ~residente. 

"De São Paulo, 26 ~e Selembro de 1934. 
Deputado Vlaldemar Falcão - Camara dos Deputados 
Rio. · ' 
Associação Representantes Commerciaes Estado S. Paulo 

felicita cumprimenta vossencia apresentação projccto lei es
tabilidade empregados commercio. - J. M. Maualhães, se
cretario geral". 

"De Campinas - São Paulo, 25 de Setembro de 193~. 

Syndicato dos Contadores de Campinas considera magis
tral trabalho V. Ex. condensandQ proj~~to apresentado so
bre estabilidade dos empregados no commerciú. - .4niomo 
Thoma: de Favery, presidente". 

"De Rio, 22 de Setembro de 1934. 
. Syndicat.o Vendedores Pracistas Rio de Janeiro cumpre 

dever commumcar V. Ex. estar em principio plenamente 
acordo ante-projecto lei asescuratoria estabilidade commer
ciarios. reservando-se, porém, direito apresentar opportu
namente sugestõe.s seu esclarecido espírito sentido modifi
car, ampliar, determinados pcmtos anle-projecto V. Ex. 
apresenta Camara. Nossa suggestão em nada prejudicará es
sencia valioso trabalho, visando apenas alterar dispositivos 
de modo lei seja mais completa. clara, precisa, resolvendo 
em definitivo momentosa questão. Desempenho missão foi 
reconhecida, aliás confiada sua reconhecida capacidade. At
tenciosas saudações. Pela Directoria - Míouel Picanço Fi
lho, presidente". 

"De Fortaleza, 29 de Setembro de- 1934:. 
Phenix Caixeiral acaba conhecer projecto eminentG 

amigo classe, assegurando estabilidade empregados commer-
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cio, garantindo-lhes justas indemnizaeões caso desemprego. 
Sentimo-nos satisfeitos dar maior publicidade attitude Vos
saneia, chamando attenção caixeiros ceareru:;es texto pro
jecto, visa corrigir lamentaveis falhas existentes legislacão 
respectiva. Estamos t€\legraphando associar;ão jornaes llio, 
assegurando irrestricta solzdariedads Pbenix Caixeira! mo

vimento sympathia envolve brilhante gesto representante 
Ceará. Saudações. - Edgard Falcão, presidente, Oscar Bar
bosa, secretario". 

Telegrammas recebidos: 
Pela S. A. C. I. do Brasil: 
"De Formiga, 3 de Outubro de i934. "Saci"- Rio. 
Solidarios companheiros respeito projecto Waldemar 

Falcão tcíegraphamos este, Benedicto Valladares e \Valdo
miro Magalhães. - Samuel Corrêa Borges, presidente União 
Empregados Comrnercio, Cícero Pereira Pinto, secretario". 

"De Maceió, 4 de outubro de 1934. "Saci"- Rio. 
Sociedade Perseveranca e Auxilio solidaria justa inicia

tiva illustre collega. sonre emenda lei aposentadorias corn
merciarios. Mesmo sentido acaba telegraphâr deputado Wal
demar Falcão, leader bancada alagóana, appellamos defesa 
emenda para victoria nossa causa. - Nelson Florencio 
Costa, 1° secretario no exercício de presidente". 

Pelo Commercio Brasileiro 

Por motivo da apresentação á Carnara aos Deputados 
do projecto que impede a dispensa dos ~mpr·.:>gados de eom
mercio, sem causa que a justifique e assegure a estabili
dade após dois annos de servico :para um mesmo emprega
dor, foram recebidas até o presente, os seguintes telegrammas 
e cartas: 

Pela Saci do Brasil: 

"De Mll.ceió, 4 de Outubro de f934. - Illmo. Sr. Presi
dente da Sociedade dos Auxiliares do Commeu:,ro e Industria 
do Brasil ( Cúnsorcio profissional cooperativo.) - Rua 
Buenos Ayres n. 152. 

Rio de Janeiro 

Tenho a satisfação de accusar o recebimento do ''Me .. 
morial" dessa illustre co-irmã o qual chegou á.s nossas mãos 
acompanhado do Projecto de Lei apreseutadv a Camara dos 
Deputados pelo Sr. Waldemar Falcão, da Bancada Cearense. 

Em data de hoje, esta Sociedade, hy;.~othecou, por tele
gramma inleíra solidariedade á justa iniciativa dessa 
companheira, tendo, igualmente telegraphadtr ac, Sr. Presi
dente da Camara dos Deputados, Dr. Ant0nio Ca:dos, Dr. Izi
dro de Yas:::oncellos, da Bancada Alagoana, Deputado Wal
demar Falcão, bem como á "União dos Empregados no Com
mercio dessa Metropole". 

Ainda, no desejo de obter maior numero de adhl?sões á 
causa, esta Sociedade, envioü copias do "Memorial" e do 
Projecto de Lei, á Sociedade Fraternidade e Instruccão dos· 
Caixeiroii {.i€' .Pilar e á Associacão dos Empregados no Com
mercio de Penedo, concitando-as por ofijcio a telegraph~rem 
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aos mesmor:; endereços manifestando apoio á campanha ora 
iniciada. 

Outra, não seria a nossa attitude, pm· que, ante as fa
lhas já conhecidas do Decreto n. 24.. 273, esta Sociedade 
aguardava o momento opportuno para auxiliar as suas cal
legas do Sul, quando se pronunciassem a respeito. 

De f.acto, nenhuma .1ustificativa ·existe para que a nossa 
situação fique em plano inferior á dos bancarias, melhor
mente gratificados e gosando de regalias, jámais alcança
das por nós commerciarios. 

Louvamos a nob<·eza da attitude dessa co11ega, que 
cumpre desse modo as finalidades de uma organização de 
classe consciente dos seus deveres. 

A "Perseveranca" está na disposicã0 de continuar a tra
balhar até final victoria da causa, e, se outras providen
cias forem necessarias, jámais negará o seu incondicional 
apoio para vicwria das aspiracões da classe dos cornmer
ciarios. 

Relat.ivamente á ~Nova Lei de Syndicalização", esta So
ciedade, deseja ouvir o pronunciamento da iltustre Collega, 
uma vez que ahi existe um movimento visando retirar 
t-ertos ar-tigos que cohibem a VIda dos proprios syndicatos 
etc ... 

Trata-se de materia importante e de urgente solução, 
uma vez que a l.ei citada exige a reformá dos estatutos den
tro de 6 mezes a contar da data da assignatura. do respectivo 
Decreto. 

Na espectativa de novas ordens, prevaleo;;c-me !ln mo
mento para apresentar as saudacões da "Perseverança", de 
par com votos de paz e prosperidade. 

Pela Sociodade Perseverança e Auxiiio dos Emprega
jos no Commercio. - Isnard Pe1-nandes Uchoa, 20 Secre
tario em cxereicio. 

''De Santos, 5 de Outubro de 1934. - Prezados Compa
nheiros da Sociedade dos Auxíliares do Commercio e Indus
tria do BI'aail - Rio - Saudações Prolelarib.l!: 

Companheiros! Accusamos o recebimento de vosso officío, 
datado om 24 do mez p. passado e no qual pedis que nos 
façamos pOl'ta-vozes do digno movimento de que fostes os 
iniciadores junto aos demais Syndicatos, imprensa (l Con
gresso. 

Este Syndicato tem por lemma: apoiar tncondicional
menle todas as iniciativas que visem pleitear reivindicações 
para o proletariado, seja qual fõr a. sua corporacão. 

Devemos Lambem protestar energicamente contra o de
creto 24.273, de 22 de Maio de 1934, por ser cheio de fa
lhas e defeitos para os trabalhadores, e lutar para que o 
decreto 24.615, de 9 de Julho de 1934, qu~ creou o Instituto 
de Aposentadorias e Pensões dos Bancarias seja ampliado 
para. todas as corporações proJetarias em geral, e que todos 
esses Institutos de Aposentadorias e Pensões tenham em 
suas d:i.recções elementos proletarios, ooutrolados exclusiva
mente palos Syndicalos que deverão fornecer suas commis
sões. 

Assim, conseguiremos pôr á margem todos os filhotes 
do governo, indicados pelo Ministerio Patronal-Policia! do 
Trabalho, cuja intromissão nos movimentos trabalhis
tas só tem servido para nos trahir, nos entregar á sanha 
sanguinaria da burguezia. 
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Como vêdes. companheiros, pelo decreto n. 24. 694, de i2 
de julho de 1934, que dispõe sobre os Syndi~atos profissio
nacs, o governo quer extinguir a luta de cl::~.sses proletarias, 
coisa impossível na época actual, pois as classes se vêem 
cada vez mais opprimidas e exploradas. 

Devemos protestar tambem contra a Constitui~ão fas
cisLa que instituiu a pluralidade syndir:al e desmascarar 
todos os tapeadores, mystificadores das massas laboriosas, 
acabar com a demagogia que a mando da burguezia se infil
tra entre nós. 

Podeis estar certos que este Syndicato Qá pleno apoio 
á vossa louvave1 iniciativa, da qual esperamos mais infor
mações a rP.speito. 

Saudações Proletarias. - Constantino Torres, presiden
te. - Adriano Durão Villa, 2° Secretario. 

Nota: - Camaradas, em vista de estar já constituída 
pelo Conselho Nacional do Trabalho a commissão que vae 
eleborar o Ante-Projecto de reforma das Caixas de Aposen
tadorias e Pensões, em instituição de seguro social no Brasil, 
evitamos, mandar telegramma á Camara. Pedimos aos 
camaradas que façam publico a nossa solidariedade não só 
aos camaradas como a todos os trabalhadores do Brasil. -
A Directoria. 

"De Penedo, H de Outubro de i93-L - União Empre
gados Gommercio Penedo congratulando-se essa sympathica 
organização feliz iniciativa tendente corrigit· falta Decreto 
24.273 de 22 de maio de :1934, pról intP.resses classe com
mPrciaria envia protestos solidariedade espe~·sndo victoria 
justa r,ausa. -José Canuto, Presidente. 

Camara dos Deputados. - A' Socied:1de dos Auxiliares 
do Commercio e Industria do Brasil. Prezadissimos compa
nheirús c dÍI·ectores. Saudações: 

Ao accusar o receb1níento do vosso offieio n. 85, tenho, 
antes de tudo, de demonstrar a minha satisfacQão e grande 
admiração pelo crescente e prospero des~nvolvimento dessa 
novel organização. 

Foi muito honrosa para mim, a oportunidade que tive 
em apor minha assignatura no projecto que vos interessa, 
pois, comprehcndo a gran<le nPcessidade do amparo official 
que mereceu todas as iniciativas iguaes a essa, á qual 
darei incondlcionnlmente todo o meu apoio. afim de dentro 
do um cm·to prazo, vermos coroadas de exito as nossas as
pirncõcs trabalhistas. 

Com os melhores aenlimcntos de solidariedade prole
tariu, subscrevo-me dedicadamente. Em 8 de outubro de 
1934. - Seba.'ltião Luiz de Oliveira" 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídeonte. (Muito bem; 
muito úem), 

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

Vai-se passar á Ordem do dia. 

9 

Vai-se proceder á votação da materia constante da Or
dem do dia. 
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O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o compa
recimento ..Je :134 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á -votação da materia constante da or
dem do dia. 

O Sr. Henrique Dodsworth- Peço a palavra, pela ordem. 

Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem. o Sr. 
Henrique Dodsworth. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) ~ Sr. Presi
dente, solicitaria de V. Ex. a inversão da ordem do dia, no 
sentido de que fossem -votados em primeiro logar os orça
mentos. 

O SR. RAUL FERNANDES - Ha um requerimento meu 
com o mesmo fim. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ignorava a exis
tencia do requerimento de V. Ex. 

O Sr. Presidente - H a sobre a mesa um requerimento do 
Sr. Deputado Raul Fernandes, objectivando essa mesma fi
nalidade. 

Annuncio, portanto, em primeiro lagar, a votação do 
requerimento do Sr. Raul Fernandes, para immediala vota
cão dos projectos de orçamentos e respectivas emendas. 

Submettido a votos é approvado, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a inversão da ordem do dia, afim de serem vo
tados em primeiro Jogar os projectos orçamentaes. 

Sal:1 das Sessões, 24. de Outubro de :1934. - Raul Fer
nandes. 

O Sr. Presidente - Em obediencia á deliberação da Ca
mara, vou submetter a votos os projectos de orçamento. 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

Votação do projecto n. 4.5, de 1934, orçando 
a Receita Geral da Republica, para o exercicio 
de 1935 (2& discussão). 

O l)r. Presidente - Vou submetter a votos o artigo do 
projecto 

Votação do seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 45- i934 

A Cama.ra dos Deputados decreta: 
Art. i.o A Receita Geral da Republica dos Estados 

Unidos do Brasil, no exercício de 1935, é orçada em réis 
2. f 70. Oi 7:000$000, e será realizada com o pro dueto do que 
fôr arrecadado, dentro do exercício, sob os seguintes titulos: 
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Receita 

Renda ordinaria 

Renda dos Impostos: 

I - Importação, entrada, sabida 
e estada de navios e ad
dicionaes: 

1. Direitos de importação para con-
sumo ...... . .... . ... .. · · · 

!!. Imposto addicional de 10 % sobre 
os direitos realmente devidos 

3. Expediente dos generos livres de 
direitos de consumo . .... . .. . 

4. Dito das capatazias ..... .. .... .. . 
5 . Armazenagem . . .. .... . . .. ..... . 
6. Dito de docas . ....... .... . .... .. . 
7. Imposto de pharóes. : ... .. ..... . . 

li - Imposto de consumo sobre: 

8. Fumo ....... .. .... .. ........ . 
9. Bebidas . . ..... . .... ... .... . . . 

10. Alcool .. .. .. .. . .... . . . ...... . . 
11 . Phosphoros . . . .. .......... .. . . . 
12. Sal • . ................ .. .... .. . 
13. Calçados . . . .. .. ....... .. ...... . 
14. Perfumarias e artigos de toucador 
1.5 . Especialidades pharmaceuticas ... . 
16. Conservas . . .................. . 
i 7. Vinagre, azeite e oleos, destinados a 

alimentação . . . . . .. .. . ..... . 
18 . Velas .. . .... ... ..... ..... . ... . 
19 . Tecidos . . ... .. . ...... ... .. .. . 
20 . Artefactos de tecidos e de pelles .. 
21. Papel e seus artefactos ..... . . .. . 
22. Cartas de jogar .... ... .......... . 
23. Chapéos e bengalas . .... ... .... . . 
24. Louças e vidros .. ...... .. ...... .. 
25. Ferragens e artefactos de alumínio 

e d e ferro estanhado, pintado, 
esmaltado e nickelado .. ... .. . 

26. Café torrado ou moldo e chá ... .. . 
27 . Manteiga e succedaneos .. .. ... .. . 
28. :Moveis ....... ... .... .. ....... . 
29. Armas de fogo e sua.s munições . . 
30. La.mpadas, pilhas e apparelhos ele-

ctricos .. .. ... .. ...... . .. . . 
31 . Queijos e r equeijões ........... . . 
32. El ectricidade . . . ..... ..... .... . 
33. Tmtas e vernizes . ..•.. ... . . .. ... 
34 . Leques e ventarolas .. . ..... . ... . . 
35. Artefactos de borracha . .. .... .•. . 
36. Navalhas e pincéis para barba . . . . 

. ·· . . 

Exercício 
1935 

620.000:000$000 

62.000:000$000 

i .300:000$000 
350:000$000 
200:000$000 
200:000$000 

5.000:000$000 

689.050:000$000 

90.000:000$000 
95 .000:000$000 
5.000 :0008000 

20. 000 :000$000 
ii.000:000$000 
15 .000:000$000 
20.000:000$000 
iO. OOO;OOO:SOOO 
14 .000:000$000 

5.000:000$000 
1 .000:000$000 

56 .000:000$000 
20.000:000$000 
2.000:000$000 

700:000$000 
5.000:000$000 
2.000:000$000 

2.000:000$000 
5 .000:000$000 
1.500:000$000 
3.500:000$000 

500:000$000 

2 .200:000$000 
2.500:000$000 
5.200:000$000 
3.500:000$000 

50:000$000 
2.200:000$000 

500:000$000 
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37. Pentes, escovas e espanadores ... . 
38. Brinquedos . . .................. . 
39. Artefactos de cour·o e de outros 

materiaes . . , ••............ 
40. Joias, obras de ourives, bijouterias 

e objectos de adorno .. : ..... . 
41. Gazolina e carbureto de calcio ... . 
42. Apparelhos sanitarios .......... . 
43. Ladrilhos, mosaicos, azulejos e ou-

tros materiaes ............. . 
44. Instrumentos de musica .........• 
45. Machinas pbotographicas e cine-

matographicas . . ......... . 
46. Fogões e fogareiros ............ . 
47. Cimento . . ................... . 
48. Linhas ...................... . 
49. Emolumentos de escriptorios com-

merciaes . . .............. . 

HI - Impostos e taxas sobre 
circulação: 

50. Imposto do sello ............... . 
51. Imposto de transporte ......... , . 
52. Taxa de viação ................ . 
53. Imposto sobre operações a termo .. 
54, Imposto sobre vendas mercantis.,. 
55. Imposto sobre vales r)ara brindes .. 
56. Taxa de educação e saude ....... . 

IV - Imposto sobre o. renda: 

57. Imposto cedular e global sobre a 

\1~-

2.000:000$000 
200;000$000 

2.200:000$000 

2.000:000$000 
13.000:000$000 

180:000$000 

1.500:000$000 
-iOO:OOO~OOO 

200:000$000 
200:000$000 

1i.000:000$000 
3.000:000$000 

500:000$000 

1136.730:000$000 

120.000:000$000 
20.000:000$000 
20.000:000SOOO 

500:000$000 
80.000:000$000 

50:000$000 
12.000:000$000 

252.550:000$000 

renda • . ....•. ......... ... f20.000:000$000 
58. Sobre premios de seguros maríti

mos e terrestres e sobre pre
mias de seguros de vida, pen-
sões, peculios, etc. . .. . .... .. 12.500:000$000 

59. Sobre lucros fortuitos, vai ores sor
teados, valores distribuídos em 
sorteios por clubs de mercado
rias, premias concedidos em 
sorteio, mediante pagamento 
em prestações, por associacões 
constructoras . • . . . . . . . . . . . i. 500:000$000 

60. Imposto proporcional sobre cap~-
taes empregados em empresb-
mo~ hypothecarios . . . . . . . . . . i .000:000$000 

135.000:000$000 
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V - Imposto sobre loterias : 

6i. Quota minima a ser paga pelÓ 
actual concessionario . . ..... 

62. Imposto de 5 % das loterias es-
taduaes . . ............... . 

VI - Diversas rendas : 

63. Premios de depositas public:os ... 
64. Taxa judícial'ia federal e da jus

tiça local do Districto Federal 
65. Renda do Fôro do Districto Fe

deral proveniente da venda de 
papel sellado . . . ......... .. . 

66. Contribuição para a fiscalização 
bancaria . . ...... . ....... . 

67. Renda arrecadada nos Consulados .. 
68. 10 % sobre a percentagem perce

bida pelos porteiros dos audi
torias das vendas de bens im
movei s e mais 2 1h % do pro
dueto das referidas vendas 
quando o preco dellas exceder 
de 50:000$000 até o maximo de 
100:000$000 ... ....... ... . 

69. Renda da Policia Civil do Districto 
Federal ..... ........ . .. . 

70. Dita do serviço de identificação 
profissional ........... . 

71. Dita do Registro de Marcas e Pa-
tentes .•...•..... . .•...... 

72. Taxa de Censura Cinematogra-
nhica ..... ......... .... . 

73. Taxâ de expedição de cartas de 
syndicalização . . .. ...... .. . 

74 . Sello Penitenciaria . . ... . ... ... . 
75. Taxa de expurgo e beneficiame!l.to 

de cereaes .......... .. ....• 
76 . Idem de fiscalização de exportação 

de fructas .............. . . . 
77. Idem de inspeccão e classificacão 

de algodão .. . ...... .. .... . 
78. Taxa de b eneficio, padronizacão e 

fiscalização dos typos de 'café 
exportaveis a que se refere o 
§ t•, do art. 6°, do Dec. 23 .553, 
de 5-12-1933 • .. .......... .. 

79. Taxas de licencas para caça e pesca, 
porte armas de caca, e multas 
por infraccão do respectivo re-
gulamento ... ......... . . 

80. Taxa de u tilizacão, fiscalização, as
sistencia technica, e estatística 
para exploração de energia hy
draulica, Decreto 24.673, de 11 
de julho de 1934 ........... . 

. .. ..:... : · ... ·-· .. _,.·· ~ 

10 .600:000$000 

3.750:000$000 

:14.350:000$000 

20:000$000 

400:000$000 

650 :000$000 

1 . 100:000$000 
20.700:000$000 

60:000$000 

322:000$000 

2.000:000$000 

1.900:000$000 

500:000$000 

10:000$000 
3 .000:000$000 

260:000$000 

1.000:000$000 

1.550:000$000 

15.200:000$000 

500 ;000$000 

6.50C'~U00$000 
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81. Quotas das Companhias concessio
narias de lavra de · minas por 
contracto com o Governo da 
União, Dec. 24.673, de 11 de 
julho de 1934 ............... . 

82. Quota de 3 o/o sobre o outro produ
zido pelos trabalhos de explo
ração de depositas a!luvionarios 
(cerca de 57.000 :000$000) De
creto 24.673, de 11 de julho de 

1934 ...................... . 
83. Quota de 3 o/o sobre a produccão 

mineral do Paiz (diaman
tes e pedras preciosas) 
(20.000 :000$) Dec . 24.673, 
de 11 de julho de 1934 ..• .... 

84. Quota de 3 o/o sobre a produ~ão de 
outros mineraes e minerios 
(cerca de 25.000 :0005000) De
creto 24.673, de 11 de julho de 
1934 . . ... . ...... .. ....... . 

85. raxas de autorização para pes
quiza (tomando a taxa média 
de 500$000 e 100 autorizações 
no fO anno) Dec. 24.673, de 
H de julho de i934. ......... . 

86. Taxas de concessão de lavras (to
mando a taxa média de réis 
i :000$000 e 50 concessões de 
lavras no i 0 anno) Dec. 24.673, 
de 11 de julho de 1934 ...... 

Rendas dos estabelecimentos de 
Instrucção, Educação e En
sino: 

87. Da Reitoria da Universidade do 
Rio de Janeiro .. .... . .. ... .. . 

88. Da Faculdade de Direito da Uni
versidade do Rio de Janeiro ... 

89. Da Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Rio de Janeiro .. 

90. Da Escola Polytechnica da Univer
sidade do Rio de Janeiro ... . . 

91. Da Escola de Minas de Ouro Preto. 
92. Da Inspectoria do Ensino Com-

mercial . . ..... . ........ . . 
93. Da Superintendencia do Ensino· Su-

perior . . .. ... . .. ... . . . ... . 
94. Da Faculdade de Direito de Re-

cife . . .... .. ......... . .. . . 
95. Da Faculdade de Direito de São 

Paulo . . ................. . 
95. Da Faculdade de Medicina da Bahia 
97. Da Faculdade de Medicina de Porto 

Alegre .. .. .. . ....... ..... . 
98. Da Inspectoria do Ensino Secun-

daria . . ..... . ....... . ... . 
99. Do Collegio Pedro Il. ........... . 

1.00. Dos Collegios Militares ......... . 

96:000$000 

1.710:000$000 

600:000$000 

750:000$000 

50:000$000 

50:000$000 

90:000$000 

940:000$000 

1..-i89 :000$000 

231:000$000 
iS:000$000 

888:C00$000 

700 : 000~000 

125 :000$000 

440:000$000 
3 50:000$000 

187:000$000 

5.600:000$000 
881 :000$000 

1.0 :000$000 
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fOi. Do Instituto Nacional de Surdos 
Mudos, proveniente de joias e 
pensões pagas pelos alumnos .• 

:102. Do Instituto Benjamin Constant 
(joias e pensões de alumnos) .. 

103 • Taxas, emolumentos dos Estabeleci
mentos de ensino agrícola e ve-
terinario . . ................ . 

104. Da Escola Nacional de Bellas Artes 
105. · Do Instituto Nacional de Musica .. 
:1.06. Do Museu Historico Nacional. .... . 
107. Da Bibliotheca. Nacional. ........ . 
108. Da Escola Nacional Chimica ..... . 

li - Rendas Patrirnoniaes: 

i09. Renda dos proprios nacionaes .... . 
110. Fóros de terrenos de marinha ... . 
111. Laudemios . . ................. . 
112. Taxa de occupacão dos terrenos de 

marinha e arrendamento dos 
terrenos de mangue ......... . 

113. Renda dos portos de Natal e Rio de 
JaJ?.~iro administrados pela 
Un1ao • . ................ . 

1i4. Quota de arrendamento de estradas 
de ferro de propriedade da 
União • • •................... 

:115. Renda da Villa Mllitar ........... . 
i 16. Renda da Coudelaria Nacional de 

Saycan e outras ............. . 

III - Rendas Industri"aes: 

H7. Renda dos Correios e Telegraphos. 
HS. Dita da Imprensa Nacional e "Dia-

rio Official" . . .............. . 
i t9. Dita da Imprensa Militar ......... . 
f20. Dita da Casa da Moeda ........... . 
121. Dita da Casa de Correccão .....•.•• 
122. Dita da Assistencia a Psycopathas. 
123. Dita dos Laboralorios Nacionaes de 

Analyses • . •................• 
f2<i. Dita do Deposito Publico Geral do 

Districto Federal • . .....•... 
125. Dita da Inspectoria Federal de 

de Obras contra Seccas ...... . 
126. Dita do Gabinete Central de Iden

tifica cão da Guerra ....•...... 
127. Dita do serviço Telegraphico da 

Guerra . . ............... . 
128. Dita da Dírectoria da Intendencia 

da Guerra ................. . 
129. Dita dos Nucleos Coloniaes ....... . 

8:000$000 

2:000$000 

85:000$000 
54:000$000 

4.76:000$000 
2:000$000 
3:000$000 

:108:000$000 

71..615:000$000 

2.300:000$000 
200:000$000 
200:000$000 

1.50:000$000 

7.750:000$000 

601:000$000 
60:000$000 

23:000$000 

11.284:000$000 

89.000:000$000 

2.000:000$000 
40:000$000 

1.000:000$0UO 
20:000$000 

200:000$000 

200:000$000 

20:000$000 

80:000$000 

13:000$000 

2:000$000 

25:000$0[;0 
50:000$000 
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130. Contribuição das companhias ou 
emprezas de estradas de ferro 
e das companhias de seguros 
nacionaes e estrangeiras e ou-

. tras . . . . . .. .. ... ... ....... . 
131. Renda do Gabinete de Physiothe

rapia e Radiologia da Policia 
Militar . • , .. .... ..•.. .•.. . . . 

132. Dita das Officinas de Reparos de 
Armamentos . . . . .... . ....• 

a) Renda dos Estabelecimentos de 
Instrucção, Educacão e En
sino: 

133. Do Instituto . NMional de Surdos 
Mudos (Renda das Offieinas) . 

134.. Do . Instituto Benjamin Constant 
(Renda das Officinas} . . . .... 

135. Das Escolas de Aprendizes Artífi
ces e Escola Weneesláu Braz. 

b) Renda dos Arsenaes: 
136. Do Arsenal de Marinha ....... ... . 
137. Do Arsenal de Guerra do Rio de 

Janeiro . . ..... . ......... . . . 
138. Do Arsenal de Guerra do Rio Gran-

de do Sul . .. .. .. .. ..... . .. . 
e) Renda das :E'abricas do Ministe

rio da Guerra : 
139 . Da Fabrica de Polvora da Estrella 
140 . Da Fabrica de Cartuchos e Artefa-

ctos de Guerra . . .. .. . ....... . 
i 41. Da Fabrica de Polvora sem Fu-

maça .... .. ... .. . .. ..... .. . 
d) Renda das Estradas de Ferro: 

142 . Central do Brasil e linhas incorpo-
raaas . . • . ..• ..... . ...... . .. 

143. Central do Piaúhy ............. .. 
1.44.. Central do Rio Grande do N Ol'te . . . 
145. Goyaz . . •. ... . ............... . .. 
146. Maricá • . .... ......... ...... .. . 
147 . Noroeste do Brasil . . ........... . . 
i48 . Petrolina a Therezina .... ....... . 
1-49. São Luiz a Therezina ..... . . ..... . 
150. Tocantins . . ..... .............. . 
151 . Rêde de Viação Cearense . .... ... . 

. .. ·-.. ·. ; .. ;, 

1.200:000$000 

18:000$000 

33:000$000 

20:000$000 

6:000$000 

130:000$000 

80:000$000 

45:000$000 

45 :000~000 

135:000$000 

14:000$000 

1.000:000$000 

134 .520:000$000 
240 :000$001) 
845 :000$000 

2 . 640 :000$000 
1 .200:000$000 

25.500:000$000 
84 :000$000 

i .395 :000$000 
12:000$000 

9.000:000$000 

270.812 :000$000 

Total da . Renda Ordinaria .. .. . 1.881.391:000$000 

Renda extraordinaria 

152. Montepio da Mar inha .. .. . .. ... . 
153. Dito da Guerra . . ........ . ...... . 
154 . Dito dos empregados publicas ....• 
155 . Indemnizações • . ............... . 
156. Juros de capitaes nacionaes e ope-

rações do Governo. .. . . ... .. . .. 
157 . Imposto de industria e profissões 

no Districto Federal e Terri-
torio de Acre • . ........... .. 

1.000:000$000 
2. 800:000$000 
2 .000:000$000 
6.000:000$000 

50.000 :000$000 

17.500:000$00() 
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158 . Taxa de saneamento da Capital Fe-
deral . . . . ............ · .. · · · 

159. Taxa ~obre o consumo d'agua, in-
clusive aferição e concerto de 

hydrometro, installação e con
certo de ramaes de estabeleci-

3.000:000$000 

mento d'agua . . . . . . .. . .. . .. 15 . 000:000$000 
160. Venda de generos e proprios na-

cionaes . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . 5 . 000 :O 00$000 
161. Amortização dos empresti.mos fei

tos aos funccionarios de Fa
zenda e dos Correios de Minas 
Geraes para construcção de 
casas em Bello Horizonte . . . . 20 :000$000 

{62. Fundo de Garantia do Registro Tor-
rens . . . .. .. • . . . .. . .. .. .. . . 3:000$000 

163. Imposto de produccão sobre as fa-
bricas de phosphoros . . . . . . . .. 36.000:000$000 

f64. Producto da cobrança da Divida 
Activa da União .. .. . . . . . .. .. . . 6. 000:000$000 

165. Taxa addicional de 10 % sobre as 
tarifas de transporte das estra-
das de ferro da União . . . . . . . . 13 . 342 :000$000 

166. Taxa addicional da Assistencia Hos-
pitalar do Brasil . . ......... . 

167. Taxa especial sobre embarcações 
cobradas nas Alfandegas . ... . 

:!.68. Todas e quaesquer rendas even-
tuaes . . . . •............ · . ·. 

169. Taxa de previdencia das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões ..... 

i 70. Par te dos Estados nos serviços de 
juros e amortizações de obri
gações do Thesouro que lhes 
foram cedidas por empresti-
mos . ..... ... ... ... .... . .. . . 

171. Differencas de cambio . . .... . .. . 
Total da renda extraordinaria 

5 . 000:000$000 

220:000$000 

8.000:000$000 

1. 000:000$000 

111. 7 41 :000$000 
5.000:000$000 

288.626:000$000 

Total geral da Receita .. . . . . .. 2. i 70 . 017 :000$000 

N. 45-A - 1934 

R~tM.cção para 3a discussão do Projecto n. 45, de 1934, que 
orça a Receita Geral da Republica para o exercício de 
1935: 

O Poder Legislativo decreta: 

Art . 1.0 A Receita Geral da Repub'iica dos Estados Un i
dos do Brasil, no exercício de 1935, é orçada em réis 
2.170. Oi 7 :000$000, e será realizada com o producto do que 
fôr arrecadado, dentro d o exercício, sob os seguintes ti
tulas: 
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RENDA ÜRDINARIA: 

I. Renda dos Impostos : 

1. Importação, entrada, sabida e 
estada de navios e addicionaes: 

i. Direitos de importacão para con
sumo - Decreto n . 24.343, de 
5 de Junho de 1934 . .. .. ......... 620.000:000$000 

2 . Imposto addicional de 10 o/o sobre 
os direitos realmente devidos -
Decreto n. 24 .343, de 5 de Junho 
de 1934 . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 62.000:000$00\l 

3. Expediente dos genercs l ivres de 
ilireitos de e<>nsumo - Decreto 
n. 2. 647, de 19 o·e Setembro de 
1860, arts. 625 e 626; Lei n. 1.507, 
de 26 de Setembro de 1867, arti
go 34; n. 6; Decreto n. :1.750, de 
20 de Outubro de 1869; Leis nu
meros 2. 940, de 31 de Outubro de 
1879, art. 9°, n . 2 ; 3.018, de 5 
ile Novembro de 1880, art. 16; 
n. 16 A, de 2i' cie Novembro de 
1892; Lei n . 191 A , de 3{) de Se
tembr.c de 1893, art. 1°, e Lei nu
mero 265, de 24 de Dezembro de 
1894, art. :1.0 , n. 2; Lei n. 4.28, 
de 10 de Dezembro de 1896; Lei 
n. 640, de 14 de Novembro de 
1899, art. 1°, n. 2, e Lei n. 4.23(), 
de 31 de Dezembro de 1'920; Decre
to n. 16.766, de 2 de Janeiro d~ 
1925; Lei n . 4 .783, de 31 de De
zembro de 1923; Lei n. 4 .894, de 
31 de Dezembro de 1925; Decreto 
n . 20.900, de 31 de Dezembro de 
1931 . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 300:000$000 

4. Dito das Capatazias - Decreto nu
mero 2.647, cie :l9 de Setembro de 
1 S6{), arts. 696 e 697; Lei n. 1. 750, 
de 20 de Outubro de 1'869; art . i 0 , 

§ 4o; Decreto n. 5 . 32f, de 30 de 
Junho de 1873, art. 9°; Lei nume
ro 126 A, de 21 de ?-l"ovembro de 
1892, art. 1°; Lei n. 265, de 24 de 
Dezembro de 1894, art. 1°, n . 3 e 
Lei n. 3.070 A, de 31 de Dezem
bro de 1915; Lei n . 4. 783, de 31 
de Dezembro de 1923 ; Decreto nu
mero 16.766, de 2 de Janeiro de 
f925 ; Decreto n. 4. 984, de 31 de 
Dezembro de .1925 . . . . . . . . . . . . . . . 350:000$000 

5. Armazenagem - Decretos numeras 
5.474, de 26 de Novembro de 1872; 
6 .053, de 13 de Dezembro tle 1875, 
art. 4.0 ; Lei n. 2. 940, de 31 de 
Outubro de 1879, art. :l8, n. 1; 
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Decr~õto n. 7 .5'53, de 2õ de Novem
bro de 1879; Lei n. 3.271, de 28 
de Setembro de 1885, art. i'o, § 4.0, 

· n. 3; Decreto n. 9.559, de 20 de 
Fevereiro de 1886; Decreto nume
ro 19:1, de 30 de Janeiro de :1890; 
Lei n. 126 A, de 21 de Novembro 
de 1892, art. 1°; L~i u. 2.65, de 
2i de Dezembro <le :1894, art. 1o, 
n. 4; Lei n. 2.035, de 29 de De
zembro de 1~8; al't. i 0 , n. 5, da 
Lei n. 2.210, de 28 de Dezembro 
de 1'909; art. :1°, n. 5, da Lei nu
mero 2. 321, de 30 de Dezembro de 
19:10; art. :1°, n. 5, da Lei n. 2.7:19, 
de 31 de Dezembro de :1912; art. 
10, n. 5, da Lei n. 2.814, de 31 de 
Dezembro de 1913; Lei n. 4 .320, 
de 31 de Dezembro de 192·0~ arti
go 14, da lei n. 4.783, de Dezem
bro de 1923; Decreto n. 16.766, 
de 2 d~ Janeiro de 1'i32ó .. : ..... . 

6. Imposto de docas - Leis n. 2. 792, 
de 20 de Outubro de 1877, art. 1.1, 
§ 5°, e 2. 940, de 31 de outubro de 
1819, art. 18, n. 2; Decreto nu
mero 7 .554., de 26 de Novembro 
de 1879; Lei n. 3 .018, de 5 de No
vembro de 1880, art. 5°. Lei nu
mero 4S9, de 1.'5 de Dezembro de 
1897, art. 1°, n. 7; Lei n. 4. 783, 

·de 31 de Dezembro de 1923; De
creto n. iâ .'76ô, de 2 de Janeiro 
de 1925 . . . . .. _ .............. . 

7. Dito de Pharóes - Decr~tG numero 
6.053, de 13 de Dezembro de 1875, · 
art. 2°; Lei n. 2.940, de 31 de Ou
tubro de i 819, art. 18, n. 2, § 2"; 
Decreto n. 7. 554, de 2{3 de Novem
bro de 1879; Lei n. 489. de 15 de 
De.zembro de 1897, art. 1°; Lei nu
mero 2. 035, de 29 de Dezembro de 
1908, art. 10, n. 7, da Lei nume
ro 2.210, de 28 de Dezembro de 
1909; art. 1°, n. 7, da Lei nume
ro 2 . 3 21, de 30 de Dezemhto de 
de 1910; art. 1°, n. 7 da Lei nu
mero 2. 719 de 31 de Dezembro de 
19'12.; Lei n. 4 .783, de 31 oe De
zembro de 1923; Decreto numero 
16.766, de 2 de Janeiro de 1925; 
Lei n. 4. ~84, de 1 de Dezembro 
de 1925. . . . ................. . 

20G:OG0$000 

200:000$000 

5.000:000$000 

689.050:000$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:40+ Pág ina 33 de 116 

- f29-

II. Imposto <le consumo sobre: 

Arts. 3° a 10 e 46, da Lei 
n. 4.98-1, de 31 de Dezembro de 
1925, supprimidas as palavras "e 
semelhantes", da letra r:, do § go 
do art. 4°, da Lei n. -i .984., de 
31 de Dezembro de · 1925; Lei nu
mero 5. 127, de 31 de Dezembro 
de 1926; Lei n. 5.353, de 30 de 
Novembro de 1927; Lei n. 5.634 
de 3 de Jarieir-o de 1920; Decret~ 
tos ns. 19.969, de 8 de Maio de 
193'1; n. 20.260, de 29 de Julho 
de 1931; 20.883, de 30 de Dezem
bro de 1931: 20.761, de 7 de De
zembro de 1932; 21.040, de 1 de 
Jane1ro de 1932; 21.041, <:!e 13 de 
de Fevereiro de 1932; 21.084.. de 
24 de Fevereiro de 1932; 21.213 
de 28 de Março de 1932; 21.398, de 
i 1 de Maio de 1932; 21 .. 498. de 
9 de Julho de 1932; 22.051, de 7 
de .Novembro de 1932; 22.262, 
de 28 d~ Dezembro de 1932: 
22.278 de 29 Dezemb·ro de 
1932, art. so; 22. 3H, de 11 de Ja
neiro de 1933; 22.480, de 20 de 
Fevereiro de 1933; 22.487, de 22 
de Fevereiro de 1933: 22.495. de 24. 
de Fevereiro de :1.933; 22.88S de 
5 de Julho de 1933; 22.955, de 28 
de Dezembro de i 933; 23. 032, de 
2 de Agosto de 1933; 23 .. 8:14., de 31 
de Janeiro de :1934; 24.055, de 28 
de :\larco de 1934; 24.318, de 1 de 
de Março de 1934; 24.318, de 1 de 
Julho de 1934: 

8. Fumo ........................ . 
9. Bebidas ...................... . 

10. Alcool ......................... . 
11 . Phosphoros . . . . .............. . 
12. Sal . . ........................ . 
13. Calcados • . ................... . 
14. Perfumarias e artigos de toucador 
15. Especialidades pharmaceuticas ... . 
16. Conservas . . . . ............... . 
:i7. Vinagre, azei te e oleos destinados 

· á alimentação . . ............. . 
18. Velas ........................ . 
19. Tecidos ...................... . 
20. Arte factos ·de tecidos e de pelles .. 
21. Papel e seus artefactos ......... . 
22. Cartas de jogar . . .............. . 
23. Chapéos e bengalas ............. . 
24. Louças e vidros ................ . 
25. Ferragens e artefaetos de alumínio 

e de ferro estanhado, pintado, es-
maltado e nickelado . . ........ . 

C. D. - VOLUME VI 

90.000:000$000 
95.000:000$000 

5.000:000$000 
20.000:000$000 
11. 000: 000$000 
15.000:000$000 
20.0.00:000$000 
10.000:000$000 
f4. (}00: 000$000 

5.000:000$000 
i .000:000$00'0 

56.000:000$000 
20.000:000$000 

2.000:000$000 
700:000$000 

5.000:000$000 
2. 000 :000$000 

2.000:000$000 
9 
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26. Café torrado ou moido e chá 
27. ·Manteiga e succedaneos ......... . 
28. Moveis ...................... . 
29. Armas de fogo e suas municões .. . 
30. Lampadas, pilhas e. apparelhos ele-

ctricos . . . .................. . 
31. Queijos e requeijões ...........•. 
32. Electricidade . . ............... . 
33. Tintas e vernizes ............... . 
34. Leques e ventarolas . . ......... . 
35. AL'tefactos de borracha .......... . 
36. Navalhas e pinceis para barba .. . 
37. Pentes, tscovas e espanadores ... . 
38. Brinquedos . . . . .............. . 
39. Artefactos de couro e ·de outros ma-

teriaes ..................... . 
40. Joias, obras de ourives, bijouterias 

e objectos de adorno ........... . 
41. Gazolina e carbureto de calcio .... . 
42. Apparelhos sanita rios . . ........ . 
43. Ladrilhos, mosaicos, azuleijos e ou-

tros materiaes ................ . 
44. Instrumentos de musica ........ . 
45. Machinas photographicas e cinema-

tographicas . . ................ . 
4u. Fogões e fogareiros ............ . 
47. Cimento . . . . ................ . 
48. Linhas ..................... ·. 
49. Emolumentos de escriptorios com-

merciaes . . .................. . 

III. Impostos e taxas sobre a 
circulação: 

Arts. 11 .a 17 e 5i, da Lei 
n. 4. 984, de 31 de Dezembro de 
1925; De~reto n. 5.427, de 9 de 
Janeiro de 1928, art. 3°; Decreto 
n. 18.393, de 17 de Setembro de 
1928, art. 5·6; Decretos ns. 21.155. 
de 14 de Março de 1!}32; 21.240, de 
4 de Abril de 1932, art. 20; 22. 99C·, 
de 26 de Juiho de 1933; 23.133, 
çle 9 de Setembro de 1933; 23.704, 
de 8 de Janeiro de 1934.; 23.835, de 
6 de Fevereiro ·de :1934; art. 2°; 
23.883, de 19 de Fevereiro de 1934.; 
23.899, de 21 de Fevereiro, de i934; 
24.501, de 2~ de Junho de 1934; 
decreto n.: 

50. Imposto do sello ............... . 
51. Imposto de transporte .......... . 
52. Taxa ·de viação - Art. 15, da Lei 

n. 4. 984, de 31 de Dezembro de 
1925, mantido o abatimento do ar
tigo 40, III, do art. 1°, da lei nu-

5 . 000:000$000 
:1 .500 :000$000 
3.500:000$000 

500:000$00Q 

2.200:000$000 
2.500:000$000 
5.200:000$000 
3.500:000$000 

50:000$000 
2.200:000$000 

500:000$000 
2.000:000$000 

200:000$000 

2.200:000$000 

2. ÜÜ'Ü :000$000 
13.000:000$000 

180:000$000 

i. 50{) :000$000 
<iOO :0008000 · 

200:000$000 
200:000$000 

11.000:0008000 
3.000:000SOOO 

500:000$000 

436.730:000$000 

120.000:000$000 
20.000:000$000 
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mero L230, de 31 de Dezembro de 
1920, Decreto n. 23.900, de 21 de 
Fevereiro de 193"; Decreto nume
ro 24.267, de 18 de !1-Iaio de 1934; 
Decreto n. 24.453, de 23 de Ju
nho de 1934 ....•.............. 

53. Imposto sobre operacões e. termo -
Decreto n. 20 .1 H>, de 17 de Ju-
nho de 1931 .................. . 

54. Imposto sobre venda~ mercantis -
Lei n. 4. 984, de 31 de Dezem
bro de 1925; Decreto n. 4. 990, de 
16 de Janeiro de 1926; Decreto nu
mero 22.061, de 9 de Novembro de 
1932; Decreto n. 23.846, -de 7 de 
Fevereiro de 1934 ............. . 

55. Imposto sobre vales para brindes .. 
56. Taxa de educação e saúde - De

creto n. 21.335, de ·zo de Abril de 
1932 . . . . ................. . 

IV. Imposto sobre n renda: 

57. Imposto cedular e global sobre n 
renda - Lei n. 4. 984, de 31 de 
IJezembro fle 1925; Decreto nu
mero 17. 390, de 26 de Julho de 
1~26; Lei u. 5 .138, de 5 de Ja
neiro de 1927; te i n. 4 .632, de 
20 de Dezembro de 1928; Lei nu
mero 5. 623, de 29 de Dezembro 
de 1928; Decretos ns. 19.550, de 
31 de Dezembro de 1930; 19.723, 
de 20 -de Fevereiro :de 1931; 
19.936, de 30 de Abril de 1931; 
20.900, de 31 de Dezembro de 
1931; 21.554, de 20 de Junho de 

20.000:00{)$000 

500:000$000 

80.000:000$000 
50:000$000 

12.000:000$000 

252.550:000$000 

1932 . . . .. ..... . . . . . . . . . .. . . 1~0.000:000$000 
58. Sobre premias -de seguros mariti

mos e terrestres e sobre premias 
de -seguros de vida, pensões, pe
culios, et.c. - Leis ns. 2. 919, de 
31 de Dezembro de 1914; 3. 070 
A, de 31 de Dezembro de 1915; 
4. 783, de 31 de Dezembro de 
1923; Decrelo n. 17.765, de 2 de 
Janeiro de 1925 . .. . . .. . . . . . . . . 12.500:000$000 

59. Sobre lucros fortuitos, valores sor
teados, valores distribui-dos em 
corteio, por clu'b de mercadorias, 
premias concedidos em sarteio, 
mediante pagamento em presta
ções, por associações constructo
ras - Leis ns. 2.919, de 3t de 
Dezembro de 1914; 3.070 A, de 31 
Dezembro de !915; 3.213, de 30 
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de Dezembro de i 9H5; a. 644, de 31 
de Dezembro de 1918; 3. 979, de 31 
dP: Dezembro de 1919; 4. 783, de 31 
de Dezembro de 1923; Decreto nu
mero 16.766, de 2 de Janeiro de 
1925; Lei n. 4.984, de 31 de De-
zembro de 1925 ............... . 

60. Imposto proporcional sobre capi
taes empregados em emprestimos 
hypothecarios - Decreto numero 
21.949, de 12 de Outubro de 1932 

V. Imposto sobre loterias: 

51. ·auota minima a ser paga pelo 
actual concessionario - Nos ter-
mos do contracto vigente ...... . 

62. Imposto de 5 o/o das lot,erias esta
duaes - Decreto n. 8.597, de 8 
de Março de 1911; Lei n. 4.230, 
de 31 de Dezembro de 1920 e con
tracto de 8 de Outubro de 1921; 
Lei n. 4. 783, de 31 de De.zembro 
de 1923; Decreto n. 16.766, de 2 
de Janeiro de 1925: Decreto nu
mero 19.929, de 29 de Abril de 
1931 . . . . ...........•....... 

VI. Diversas Rendas: 

63. Premias de depositas publicas 
Lei n. 99, de 31 de Outubro de 
1835, art.. 11, n. 51; Instruccão nu
mero 131, de i de Dezembro de 
1845; Decretos ns. 498, de 22 de 
Janeiro de 1847; 2. 551, de 17 de 
Março de 1860, artigo 76; 2.846, 
de Marco de 1898; Lei n. 3.979, 
de 31 de Dezembro de 1919; Lei 
n. 4. 783, de 31 de Dezembro de 
i 923; Decreto n. 15.766, de 2 dEI 
Janeiro de 1925 .............•.. 

64. Taxa judiciaria federal e da justiça 
local cio DisLricto Federal - Lei 
n. 225, de 30 de Novembro de 
1894; Decretos ns. 2.163, de 9 de 
Novembro de 1895; 3.312, de 17 de 
Junho de 1899; Lei n. 4.230, de 
31 de Dezembro de 1920, artigo 30; 
Lei n. 4. 625, de 31 de Dezembro 
de 1922; ar~. 29, do Decreto nu
mero 5. 053, de u de Novembro de 
i 926; art. 30, da Lei n. 4. 793, de 
7 de Janiliro de 1924; art. 27, da 

1.500:000$000 

1. 000:000$000 

135.000:000$000 

10.600:000$000 

3.750:00()$000 

14.350:000$000 

20:000$000 
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Lei n. 4. 984, de 31 de Dezembro 
rle 1925; Lei n. 5.353, de 30 de 
Novembro de 1927 ...........•. 

65. Renda do Fôro do Districto Fe
deral, proveniente da venda de oa-
pel sellado ................. -..• 

66. Contribuição para a fiscalização 
bancaria - Lei n. 4.984, de 31 
de Dezembro de 1925, art. 30 .. 

,57. Ren-da arrecadada nos Consula-dos 
- Lei n. 126 A, de 21 de No
vembro de 1892, art. 1°; Deeretos 
ns. 2.832 e ·2.847, de H e 21 de 
Março de 1898; Lei n. 559, de 31 
rle Dezembro de 1898; 1°, n. 24; 
Lei n. 3. 213, de 30 de Dezembro 
rle 1916; Lei n. 4.440, de 31 de 
Dezembro de 1921; Lei n. 4.783, 
ile 31 de Dezembro de 1923; De
creto n. 16.766, de 2 de Janeiro 
de 1925; Lei n. 4.98.1, ile 31 dfl 
Dezembro -de 1925 ............. . 

68. 1 O o/o sobre a percentagem percebi
da pelos porteiros -dos auditorias 
das vendas de bens immovei~ e 
mais 2 112 por cento do producto 
das referidas vendas, quando o 
:Preço dellas exceder de 50:000$ 
até o ma:dmo de ~00 :OOOS - De
creto Legislativo n. 5.060 A, de 10 
de Novembro de 1926 .......... . 

69. RP.nda da Policia do Districto Fede
ral- Lei n. 3.979, de 31 de De:

zembro de 1919; Lei n. 4.783, de 
31 de Dezembro de 1923; Decreto 
n. 16.766, de 2 de Janeiro de 1925 
etc. . . . .................. . 

70. Dita. do serviço de identificação pro-
fis·sional . . . . ............. . 

71. Dita do registro de marcas e paten
tes- Lei n. 3.979, de 31 de De-
zembro de 1919 . . . . ........ . 

72. Taxa de Censura Cinematographica 
73. Taxa de expedição de cartas de syn-

dicalização . . . . ........... . 
7 4. Sello Penitenciaria . . . . ...... . 
75. Taxa de expurgo e beneficiamento 

de cereaes .................... . 
76. Idem, de fiscalização de expor!.a~ão 

de fructas • . . . ............ . 
77. Idem, de inspecção e classificação 

de algodão . . . . ............ . 
78. Taxa de beneficio, padronização e 

fiscalização dos typos de café ex
portaveis, a que se refere o § 1.0

, 

do artigo 6°, do Decreto n. 23.553, 
de 5 de Dezembro de 1933 ..... 

400:000$000 

650:000$000 

1.100 : 000$00G 

20.700:000$000 

60:000$000 

322:000$000 

2.000:000$000 

1. 900:000$000 
500:000$000 

10:000~000 
3.000.:000$000 

260:000$000 

1.000:000$000 

1.550:000$000 

15.200:000$000 
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79. Taxas de licenças para caca e pesca, 
porte de armas de caça, e multas 
por infracção do respe{)tivo regu-
lamento .................... . 

80. Taxa de utilizacão, fiscalização, as
sist-encia judiciari a, e eslatistica 
para exploração de energia hydrau
lica, Decreto n. 24.673, de 1f de 
Julho de 1934 ................ . 

81. Quotas das companhias cone.essio
narias de lavra de minas por con
tracto com o Governo da União; 
Decreto n. 24.675, de 11 de Julho 
de 1934 ...................... . 

82. •Quota de 3 % sobre o ouro produ
zido pelos trabalhos de exploracão 
<le -depositas alluvionarios (cerca 
<l.e 57. 000-:000$000), Decreto nu
mero 24.673, de 11 de Julho de 
1!}34 . • ...............•••.••.• 

83. Quota de 3 % sobre a producção 
mineral do paiz (diamantes e pe
-dras preciosas 20.000: 000$000), 
Decreto n. 21.. 673, de 11 de Julho 
de 1934 . . . . ............... . 

84. Quota -de 3 % sobre a producção 
de outros míneraes e minerios 
(cerca de 25.000:000$000), Decre
to n. 24.673, de 11 de Julho de 
:f. !}34. • • • . ...........••..... -

85. Taxas de autorização para pesqui
za (tomando a taxa média de réis 
500$000 e 100 autorizações no 1° 
anno) -Decreto n. 24.673, de 11 
de Julho de 1934 ............. . 

86. Taxas de concessão <le lavras (to
mando a taxa média de :f. :000$ e 
50 concessões de lavras no :1° an
no) - Decreto n. 24.573, de 11 
de Julho de 1934 ....•......... 

Rendas dos Estabelecimentos de 
Ins~ruc.;:ão, Educacão e En
sino: 

Lei n. 4. 984, de 3:1 de De
zembro de :f.r:l25; Dec1·etos nume
ras 4.046, de 19 de Dezembro de 
:1867, art. f1; 3. 435, de :f. 5 de Ou
tubro de :1878, art. 18; Lei nume
ro 4. 783, de 3i de Dezembro de 
:f. 923 e Decreto n. 16. 766, de 2 de 
Janeiro de :f. 925. 

87. Da Reitoria da 'Cnivers1dade do Rio 
de Janeiro . . ...............• 

88. Da Faculdade de Direi lo da Uni
versidade do Rio de Janeiro .... 

500:0008000 

ô.500:000SOOO 

96:000$000 

1.710:0006000 

GJG:000$000 

750:000$000 

50:000$000 

50:000$000 

90:000$0000 

940:000$000 
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89. Da Faculdade de Medicina ·da Uni
versidade <io Rio de Janeiro ...•• 

90. Da Escola Polytechni-ca da Univer-
sidade do Rio de Janeiro ...... . 

9i . Da Escola de Minas de Ouro Preto . 
92. Da Inspectoria do Ensino Commer-

cial . . . . ..•................... 
93. Da Superintendencia do Ensino Su-

perior . . . ...............•... 
9-i. Da Faculdade de Direito do Recife 
95. Da Faculdade de Direito de S. Paulo 
96. Da Faculdade de Medicina da Bahia 
97. Da Facu1dade de Meàicina de Porto . 

Al-egre . . • . .................• 
98. Da Inspectoria do Ensine; Secunda-

rio . . . ............ ·. · · · · · · · · 
99. Do Collegio Pedro II ........... . 

100. Dos Collegios Militares . . ...... . 
:t.Oi. Do Instituto Nacional de Surdos 

Mudos, proveniente de joias e 
pensões pagas pelos alumnos .... 

:102. Do Instituto Benjamin Constant 
(joias e pensões de alumnos) .... 

103. Taxas, emolumentos dos estabeleci
mentos de ensino agrícola e vete-

rinario . . . . .............. . 
104. Da Escola )i acionai de Bellas Arles 
105. Do Instituto Nacional de Musica .. 
i06. Do Museu H isto rico Nacional .... .. 
107. Da Bibliotheca Nacional . . ....... . 
108. Da Escola ::"iacional de Chimica ... . 

II. Rendas Patrimoniaes: 

109. Renda dos proprios nacionaes- Lei 
de 15 de Novembro de 1831, arl. 51 
§ 15; Lei n. 66, de f2 de Outubro de 
1833 art. 3°; Leis ns. 3.070 A, de 31 
de Dezembro de 1'915; 3.2:13, de 30 
de Dezembro de 1916; lt.625, de 31 
de Dezembro dê 192Z, art. 4i; 
1!,783, de Si dé\ Dezembro de 1923; 
Decreto n. :16.765, de 2 de Janeiro 
de 1925; art. 22, éa Lei n. 4.984, 
de 31 de Dezembro de 1925 ..... . 

i 10. Fóros de terrenos de marinha -
Leis de 15 de Novembro de 1'831, 
art. 51,§§ H e 15; 66, de 12 de Ou
tubro de 1833, art. 3°; Inslruc~ões 
de :14 de Novembro de 1832; Leis de 
3 de Ou.tubrQ de !834, ar·t. 37, § 2°; 
i .1 14, de 27 de Setembro de 1860; 
L 507, de 26 de Setembro de 1'867, 
art. 34, n. 33; Dec. n. 4.105, de 
22 de Fever'eiro d'e :1868; Leis 
ns. 3. 348, de 20 de Outubro de 

1.489:000$000 

231:000$000 
18:000$000 

888:000$000 

700~000$000 
125:000$000 
HO :000$000 
350:000$000 

187:000$000 

5.G00:000$000 
881:000$000 

10:000$000 

8:000S000 

2:000$000 

85:0008000 
5~:000$000 

176:000$000 
2:000$000 
3 :000800{) 

108:000$000 

7 i. 615 :0{)0$000 

2. 300 :000$000 
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ii3 . 

114. 

115 . 
116. 

·,. 
·, .:...:. '136 . ....: . 

1867, art. 80, § 3°; 4 . 783, de 31 de 
Dezembro de 1923; 16.766, de 2 de 
Janeiro de 1925 . .. . . . ... .. . .... . 

Laudemios - Decretos ns. 467. de 
23 de Agosto de 1846; 656, de 5 de 
Dezembro de 184.9; i .31'8, de 30 de 
Janeiro de 1854, art. 77; Lei 
n. 4.783, de 31 de Dezembro de 
1923; Decreto n. 16 . 766, de _2 de 
Janeiro de i 925 . . . . . . . .... . . . .. . 

Taxa de -occupação dos terrenos d e 
marinha e arrendamento dos ter
renos de mangue - Decretos nu
meros 14.595 e 14 . 596, de 31. · de 
Dezembro de 1920; Leis numeros 
4. 733, de 31 de Dezembro de 1'923; 
4. 984, de 31 de Dezembro de 1925 

Renda dos portos de Natal e Rio de 
Janeiro, administrados pela Uniã<~ 

Quotà de arrendamento de estr adas 
de ferro de propriedade da União 

Renda da Villa Militar . . .... . . . . . . 
Renda da Coudelaria Na cional de 
Saycan e outras ....... ... ..... . . 

III. Rendas Industriaes: 

1i7. Renda dos Correios e 'felegraphos 
- Decretos ns . 3 . 443, de 12 de 
Abril de 1.865, arts . 1.1 a 20; 3.532 
A, de 18 de Novembro de 1865; 3.903, 
de 26 de Junhú de 1867; 7 .229. de 
29 de Marco de :1.879; 7 .8H, de G 
de Outubro de 1'880; Le-i n . 489. 
de 15 de Dezembro de 1897 ; art. 1°, 
n . 12, e Lei n. lHO, de 14 de No
vembro de 1399, art. 10, n. H, 
Leis ns. i.616, de 30 de Dezembro 
de 1906, n. 15; n. 2.035, de 20 d~ 
Dezembro de 1'908; art . 1.0, n. 16, 
da Lei n. 2.210, de '28 de Dezem
bro de 1909; art. 1o, n . 43, da tei 
n. 2. 7f9, de 31 de Dezembro de 
1912 e art. 1°, n. 43, dn Lei nu
mero 2.841, de 31 de Dezembro de 
1913; Leis ns. 2.919. de 3i' de 
Dezembro de 1914.; 3.070 A, de 31 
de Dezembro de 1915; 3.213, de 30 
de Dezembro de i 916: 3. 979, de 3 f 
de Dezembro de f 9tf'9, art. 39; 
4. 230, de 31 de· Dezembro de 1920; 
4. 440, de 31 de Dezembro de 1921 ; 
L eis ns. 4. 783, de 31 de !>ezem
br<~ de 1923; 4.984, de 31. de De
zembro de 1925 e 5.353, de 30 de 
novembro de i 927; decretos num e-

. ; ... --: . . : ..... •·· :· . . 

200 :000~000 

200:000$000 

150 :000$0~0 

7 .750:000$000 

GOi :000$000 
G0:000$000 

23:000$000 

11'.28~:000$000 
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ros 19.621, de 23 de Janeiro de 1'931; 
19.631, de 28 de Janeiro de 1931; 
19.651, de 31 de Janeiro de 1931; 

20.775, de 11 de De~embro de 
1931;Decreto ns. 2.6i4de 21 de 
Julho de de i860; 4. 653, de 28 de 
Dezembro de 1876, e 372 A, de 2 de 
Maio de 1890; Deis, ns. 489, de 
15 de Dezembro de 1897, art. 
1o, n. 13; n. 559 de 31 De
zembro de 1898, art. 1o, n. 12; n. 
640, de f4 de Novembro de 1899, 
art. t•, n. 12; 741. de 26 de 
Dezembro de 1900, art. 1°, n. 12; 
n. 953, de 29 de. Dezembro de 
1902, art. 10, n. fO; numero 
1.616, de 30 de Dezembro de 
1906, art. 1•, n. 16; n. 2035, de 29 
de Dezembro de · 1908; art. 1°, n. 
12, da L ·ei n . 2.210, de 28 de D e
zembro de 1909; art. 1°, numero 
44 da Lei n. 2.321 de 30 de De
zembro de 1910; art. 1• da Lei 
numero 2 .524, de 31 de Dezembro 
de 1911; art. t• . , n. , 14, da 
Lei n. 2.719, de 31 de Dezem
bro de 1912; n. 841 , de 31 Dezem
bro de 1913, art. 1o, numero 44; 
n. 2.919, de 31 de Dezembro de 
1914; n. 3.070 A, d e 31 de De
zembro de i915; 3 .213. de 30 de 
Dezembro de 1916; 3 . 4-16. de 31 
de Dez.embro de 1917; 3 .ú44, de 
de 31 de Dezembro d e :1918; 
3.948, de 20 de Dezembro de 1919 
4. 334, de 15 de S-etembro de 1921; 
Decreto n. 9. 616, de 13 de Junho 
de 1912; Leis ns. lt.230, de 31 de 
Dezembro de 1920; 4 .440, de 31 
de .Dezembro de 1921; 4.783, de 
31 de Dezembro de 1923; L·ei n. 
4. 984, de 31 de Dezembro de 
1925; Lei n. 5.353, de 30 de No
vembro ·de 1927; Decreto n. 
20.775, de 11 de Dezembro de 
1931 . . . • ..... . .... . ......•. 

:118. Dita da Imprensa Nacional e Diario 
OfiCial - Lei n . 3. 229, d~ 3 de 
Setembro de 1884, arl.8°, n. 2; 
Decreto n. 9. 361,. de 21 de Fe
reiro de 1885; Leis ns. 3 . 446, de 
31 de Dezembro de 1917; 4.783 de 
31 de Dezembro de 1823; 16.766, 
-d-e 2 de Janeiro de 1925 ....... .. 

1:19. Dita da Imprensa Militar . • . .• . 
120 . Dita da Casa da Moeda - Decreto 

n . 5.536, de 31 de Janeiro de 1814, 
arts . 43 'e 53; Lei n. 2.035, de 
29 de Dezembro de 1908; Lei nu-

89.000:000$000 

2.000 :000$000 
2.000:000$000 
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mero 4. 783, de 31 .de Dezembro 
de 1923; Decreto n. :l6. 766, de 2 
·de Janeiro de 1925 ............ . 

121. Dita da Casa de Correcção - De
creto n. 67\:!, de 6 de Julho de 
1850; Lei n. ~28, de 17 de Setem
bro de 1854, art. 90, n. 24 ; Lei 
n. 652, de 23 de Novembro de 
1899, e Decreto n . 3.647, de 23 
de Abril de 1900; Lei n. 4 .783, de 
31 de Dezembro de 1923; Decreto 
n. 16.766, de 2 de Janeiro de 1925 

122. Dita da Assistencia a Psycopathas 
-Lei n. 3.396, de 2~ de Novem
bro de 1888, art. 10; Lei numero 
126 A, de 21 de Novembro de 1892, 
art . 1°, Decreto n. 1.559, de 7 de 
Outubro d·e 1893; Decreto numero 
2. 467; de 19 de Fevéreiro de 1897; 
Decreto n. 2 . 779, de 30 de De
zembro de 1897; Decreto n. 3.244, 
de 29 de Mar<:·O de 1899; Lei nu
mero 4. 783, de 31 de Dezembro 
de 1923; Decreto n. 16.766, de 2 
de Janeiro de 1925 ...... . . . .. . . 

123. Dita dos Laboratorios Nacionaes de 
Analyses - Lei n . 489, dP. 15 de 
Dt>zembro de 1897 , art. 2°, n. 6; 
Decreto n. 3. 770, de 28 de Dezem
bro de 1890 ; Lei n . 813, de 23 de 
Dezembro de 1901, art. 5°; De
creto n. 4 . 050, de 13 de Janeiro 
de 1920; Lei n. 4 . 783, de 31 de 
Dezembro de 1923 ; Decreto nume
ro 16.766, de 2 de Janeiro de 
1925 . . . . . • . .. ..... L . . .. •. 

124·. Dita do Deposito Publi-co Geral do 
Districto Federal - Lei n. 3. 979, 
de 31 de Dezembro de 1919; Lei 
n. 4. 783, de 31 de Dezembro de 
1923; Decreto n. i 6. 766, de 2 de 
Janeiro de 1925 •. , ...• .. ...... . 

125. Dita da Inspectoria Federal de 
Obras contra as (3eccas ....... .. . 

126. Dita do Gabinete Central de Identi-
ficação da Guerra ....... . ..... . 

127 . Dita .do Serviço 'I1elegra.phico da 
Guerra ... · . ... . .. . ... . . .... . 

:128. Dita da Directoria da Intendencia 
da Guerra . .. . ...... ... .. . .. . 

129. Dita õos Nucleos Coloniaes - Lei 
n. ~. 783, de 31 de Dezembro de 
1923; Decreto n. 16.766, de 2 de 
Janeiro de i 925 . . ...... . . ... . . 

130. Contribuição das companhias ou 
empresas de estradas de ferro e 
das companhias de seguro nacio
naes, estr angeiras e outras - Lei 
n. 126 A, de 21 de Novembro de 

1.000:000$000 

20:000$000 

200 :000·$000 

200:000$000 

20 :000$000 

80:000$000 

13 :OOOSOOO 

2:000$000 

25:000$000 

50:000$000 
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1892, art. fO; Lei n. 741 , de 26 
de Dezembro de 1900, art. n. 32, 
art. :1°, n. 34, da Lei n. 2.210, 
de 28 de Dezembro de 1909; artigo 
1°, n. 63, da Lei n. 2.321 , de 30 
de Dezembro de 1910; art. 51, da 
Lei n. 2. 7 4 9, d~ 31 de Dezembro 
de 1912; art. 59, da Lei n. 2 .8H. 
de 31 ·de Dezembro de 1913; Lei 
n. 3. 644, de 31 de Dezembro de 
1918; Le i n. 4.625, de 31 de De
zembro de 1922, art. zo, n. V; Lei 
n. 4. 783, de 31 de Dezembro de 
1923; Decreto n. 16.766, de 2~ de 
Janeiro de 1925 ............ .. 

131. Renda do Gabinete de Physiothera
pia e Radiologia da Policia Militar 

132. Dita das officinas de Reparos de 
Armamentos ........... .... . 

a) Renda dos Estabe
lecimentos de Instrucção, 
Educação e Ensino: 

:133. Do Instituto Nacional de Surdos 
Mudos (Renr.la das officinas) ..... 

134. Do Instit.uto Benjamin .Const.ant 
(Renda d as officinas) ...... . . . . 

135. Das Escolas de Aprendizes A.1·tifices 
e Escola Weneesiau Braz ....... . 

b) Renda dos Arsenaes: 

Decretos ns. 5 .118, de 
19 de Outubro de 1872; 
5. 622, de 2 de Ma.rço de 
1874; 7. 745, de 12 de Se
tembro <le 1890; Lei nume
ro 4. 783, de 31 de Dezem
bro de 1923; Decreto nume
ro 16.766, de 2 de Janeiro 
dp. 1925. 

136. Do Arsenal de Marinha ....... . . . 
137. Do Arsenal ·de Guerra do Rio de 

Janeiro . . .. . ..... .... ......• 
138. Do Arsenal de Guerra do Rio Gran-

de do Sul .... .... ... ........ . . 

c) Renda das l<~abricas 
do Ministerio da Guerra: 

139. Da Fabrica de Polvora da Estrella 
- L ei n. 3. 979 de 31 de Dezem
bro <ie 1919; Lei n. 4. 783, de 31 · 
de Dezembro de 1923; DP.creto nu
mero 16.766, de .2 de Janeiro de 
1925 .. .................... • 

!40. Da Fabrica -de Cartuchos e Arte-
factos de Guerra · .. .. . .. ... .. . . . 

1.200:000$000 

18:000$000 

33:000$000 

~0:000$000 

G:000$000 

130:000$000 

30:000$000 

45:000$000 

15:000$000 

135:000$000 

1-i: 000$000 
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1.41.Da Fabrica de Polvora sem Fuma
ça - Lei n . 3 . 979, de 31 de De
zembro d e 19-19; Lei n. 4. 783, de 
3 i de Dezembro .fie 1923; Decre
to n. 16.766, de 2 de Janeiro de 
:1.925 • . • • . .. - ........ .. ..•. • 

d ) Renda das Estrada_, 
de 'Ferro : 

H2. Da Central do B rasi l e linhas in
corporadas - Decretos ns. 3. 503, 
de 10 de J ulho; 3 . 512, d e 6 de 
Setembro d e 1865. e 701, de 30 d~ 
Agosto de 1890; Lei n. 3 . 446, de 
31 de Dezembro de 1917, e Decreto 
n . 13 .877, de 13 de Novembro de 
1919; arts. ii 2 e 115 da Lei nu
mero 4.632, de 6 de J aneir o de 
1923; Lei n. 4.783, de 31 de De
zembro de 1923; Decreto nume
ro 16.766, de 2 de Janeiro de 
1925; ar L 43, da Lei n. 4. 98<1. 

<ie 31 de Dezembro de 1925 ; Lei 
numero 3 . 979, de 31 de Dezembr o 
de i 919 ; Decretos ns. 19.702, d e 
13 de Fevereiro de 1931; 19.815, 
de 30 de Março de 1931 ; 19. 9u4, 

1.000:000$000 

de 8 de Maio de 1931 . . . . . . . . . . . 134. . 520 :000$000 
143. Da Central do Piauhy - Lei nume

ro 4. 783, de 31 de Dezembro d e 
1923 ; Decretos ns. 16 .766, de 2 de 
Janeiro de 19:25; 19 .702, de 13 de 
F evereiro dP i93t: :J9 .9!H. de ~ 
de Maio de t 931 . . ·. . . . . . . . . . . . . . . 240 :000$000 

144. Central do Rio Grande do Norte -
L ei n. 4.230, de 31 de Dezem
bro de 1920; Lei n. 4.783. dE\ 31 
d e Dezembro ode 1923 ; Doere tos 
ns. 16.766, ·. de 2 de Janei:ro d e 
1925; 19.702, de 13 de Fevereiro 
de 1931; 19.964, d e 8 de Maio de 
1931 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845:000$000 

f45 . Goyaz - Leis ns. 4 . 230, de 31 d e 
Dezembro de 1920. 4. 783, de 31 
Dezembro de 1923; Decretos nu
meros 1.6. 766, de 2 de Janeiro de 
1925; 19.702, de 13 de Fevereiro 
de 1931 ; 19 . 9<H, de 8 de Maio de 
1931 • - . • . .. . .••.. . .•.. 1.. . . 2 .64(}:000$000 

Hô . Maricá . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1.200:000$000 
147 . Noroé~te .do Brasil - Lei nume-

.ro 3. 6H, de 31 de Dezemb:ro de 
1918; artigo i12, da Lei n. 4.632, 
de 6 d e Janeiro de 1923; Lei nu-
mero 4 . 783, de 31 de Dezembro de 
1923; D~cretos ns. 16.7-66, d e 2 de 
J aneiro de 1925; 19.702, de 13 de 
F evereiro de 1931 ; 19.964, de 8 de 
Maio ·de 1931 . .. .. .. .. . . .. . . .. . 25 . 500:000$000 
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!48. Petrolina a Therezina - Lei nu
mero 4. 783, de Si -de Dezembro 
de 1923; Decretos ns. 16.766, de 
2 de Janeiro de 1925; 19.702, de 
13 de Fevereiro de 1931; 19.964, 
de 8 de Maio de 1931 .......... . 

149. São Luiz a Therezina - Lei nu
mero 4 .230, de 31 de Dezembro 
àe 1920; Lei n. 4. 783, de 31 de 
Dezembro de 1923; Dec.reto~ nu
meros i 6 .76õ, à e 2 de Janeiro de 
1925; 19.702, de 13 de Fevereiro 
de 1931; 19.964, de 8 de Maio de 
1931 . . . . ................. . 

150. Tocantins . . . . ............... . 
151. Rede de Viacão Cearense - Lei 

n. 3. 070 A, de 31 de Dezembro 
de 1915; Lei n. 4. 783, de 31 de 
Dezembro de 1923; Decretos nu
meros 16. 76u, de 2 de Janeiro <ie 
1925; 19.702. de 13 de Fevereiro 
de 1931; 19.961!, de 8 de Maio de 
1931 ...................... . 

Total da Renda Or·dinaria 

RE~DA E~"'TRAORDIXARIA 

152. .Montepio da Marinha - Plano de 
23 de ·setembro dt> 1795 .••...... 

153. Dito da Guerra - Decreto nume
ro 695, de 28 de Agosto de 1890 

154. Dito dos Empregados Pubicos -
Decretos ns. 942 A, de 31 de Ou
tubro de 1890; 956, de 6 de ='io
vembro; 891, de 8 de Novembro 
de 1890; 1'.036, de 14 de Novem
bro; 1.045, de 21 de Novembro; 
1.897, de 27 de Novembro; 1.902, 
de 28 de Novembro de 1890; 
1.. 318 F, de 20 de Janeiro; 1.120, 
de 21 de Fevereiro, e 1'39, de 16 
Abril de 1891: Lei n. 490, de 15 de 
Dezembro de 1897, art. 37; Decre
to n. 8.904, de 16 -de Agosto de 
1911; Lei n. 3.070 A, de 31 de De-
zembro de 1915 ................ . 

155. Indemnizações - Lei n. 317, de 
2f de Outubro de 1843, art. 2-5, 
n. 44 ..•......•••....•.....•.. ~ 

156. Juros de capitaes nncionaes e ope
raçõe~ do Governo - Lei nume
ro 779. de 6 de Setemb1'o de 1854, 
art. 9°, n. 70 ................ .. 

157. Imposto de industria e profissões, 
no Dist. Federar e Territorio do 
Acre - Leis ns. 265, de 24 de De-

84:000$000 

1.395:000$000 
12:000$000 

9.000:000$000 

270.812 :000~000 

1.881.391:000$000 

1.000:000$000 

2.800;000$000 

2.000:000$000 

6. 000 :()00$0{)0 

50.000:000$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:40+ Página46 de 116 

:142- ~ 

zembro de 1894, art. 50, n. 359, de 
30 de Dezembro de 1895, art. 1°, 
n. 1, § 52; Decreto n. 2.792, de 
11 de Janeiro de 1898; e Lei nu
mero 1. 452, de 30 de Dezembro de 
:1905, art. 1°, n. 65, e art. :ro 
n. 65, da Lei n. 2. 71'9, de 31 de 
Dezembro de 1912; Lei n. 2.841 , 
de 31 de Dezembro de 1913; lei nu
mero 2.919, de 31 de Dezembro de 
1914 .... -- .. - ... - ........... -.-

:158. Taxa de saneamento da Capi·tal Fe
deral - Leis ns. 3.213. de 30 de 
Dezembro de 191'6, e 3.446, de 31 
de Dezembro de 1917 ........... . 

i ;;g. Taxa sobre o consumo de agua, in
clusive afericão e concerto de hy
drometro, installação e concerto de 
ramaes de estabelecimento de agua 
- Decreto n. 3.645, de 4 de Maio 
de 1866; Lei n. 2.639, de 22 de Se
tembro de 1875; Decreto n. 8.775, 
de 25 -de Novembro de 1822; Lei 
n. 489, de 15 de Dezembro de 1897; 
Decreto n. 2.794, de 13 de Janeiro 
de 1898; Leis ns. 2.919, de 31' de 
Dezembro de 1 9i4; 4.625, de 31 de 
Dezembro de 1922, art. 4.4, cobran
do-s~ do proprietario a installação 
do serviço de aguas, consoante de
terminação da Lei n. 4. 783, de 31 
de Dezembro de 1923; Lei n. 5.353, 
de 30 de Novembro de 1927; art. 
10; Decreto n. 20.951, de 18 de 
Janeiro de 1932 . . ............. . 

:l.'ôO. Venda de generos e proprios nacio
naes - Leis ns. 3. 070 A, de 31 
de Dezembro de 1915. e 3.644, de 
31 de Dezembro de 1918 ......... . 

161. Amortização dos Bmprestimo~ feitos 
aos funccionarios de Fazenda e dos 
Correios de Minas Geraes, para 
construcção de casas, em Bello 
Horizonte Lei n. 1. 617. de 30 de 
Dezembro de 1906, art. · 35, nume
ro XII, Lei n. 2. 356, de 31 dr. De
zembt'o de 1910; Lei n. 2.7G8, de 
15 de Janeiro de 1913; Decreto nu
mero 10.094. de Fevereiro de 191'3. 
e Lei n. 3 . 979, de 31 de Dezembro 
de 1919 ....................... . 

162. Fundo de garantia do Registro Tor
rens - Importancia das percenta
gens e multas a que se referem os 
artigos 60 e ôi, do Decreto n. 451 
B, de 31 de Março de 1890 ...... . 

17.500:00{)$000 

3.000:000$000 

15.000 :000~000 

5.000:00$000 

20:0005000 

3:000$000 
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163. Imposto de prod.uccão sobre as fabri
cas de phosphoros - Decreto nu
mero 20.359, de 2 de Setembro de 
1931 ........ .. ..... .. ...•.. . .. . 

164. Producto da cobrança da Divida Ac-
tiva da União . . ............... . 

165. Taxa addicional de 10 % sobre as ta
rifas de transporte das Estradas de 
Ferro da União ...... ... ...... . 

166. Taxa addicional da Assistencia Hospi
talar do Brasil-Lei n. 4.984, de 31 
de Dezembro de 1925, rectificada 
p~t·o _ Decreto n. 4.990, de 16 de 
Janetro de 1926, e Lei n. 5.058, 
de 9 de Novembro de 1926 ..•... 

167. Taxa especial wbre embarcações. co-
brada nas Alfandegas . . .. .. .. . . . 

168. Todas e quaesquer rendas eventuaes 
169. Taxa de previdencia das Caixas de 

Aposentadoria e Pensões . . .... . 
i 70. Parte dos Estados, nos serviços de 

juros e amortização de obrigações 
do Thesouro, que lhes foram cew 
didas por ~mprestimos . . .. ... . . 

171'. Differença de cambio ............ . 

Total da Renda Extraordinaria 

36.000:000$000 

6.000 : (}00$000 

13.342:000$000 

5.BOO:OOOSOOO 

220:000$000 
8.000:000$000 

1. 000 :000$000 

H1.741 :000$000 
5.000:000$000 

288.626 :000$000 

Total geral da Receita . . . . • . . . . 2.170. 017 :000$000 

Sala das Commissões, 24 de Outubro de 1934. - Wal
®miro Magathães, Presidente. - Cardoso de Mello Netto, Re
lator. - Euwaldo Lodi. - Waldemar Fa~cão.- Góes Mon
t eiro. -Henrique Dodsworth. -João Guimarães. - Adal
berto Corrê.a.. - Daniel de Carvalho. - E. Tei:eeira Leite. 

O Sr-. Adolpho Bergamini - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o Sr. Adolpho Bergamini. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, vai ser votado o Orçamento, conforme 
V. Ex. annuncia. 

Medeiam poucos dias da sessão de hoje áquelle que a 
Constituicão marca, impondo sanccão ao Congr€sSo si não 
der ao Governo as leis de meios. 

Não quero, Sr . Presidente, que a responsabilidade da 
falta dos orçamentos recaia sCJbre esta Casa do Congresso 
e, menos ainda, sobre a minoria parlamentar. Por e-sse mo
tivo -e exclusivamente por essa razão- é que não exami
no óa tribuna, minudentemente, as falhas que encontro no 
t rabalho apressadamente feito pelas commissões respectivas, 
e deixo de adduzir argumentos e criticas acerca da maneira 
por que foram tratadas as emendas, notadamente de plena-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:40+ Página48 de 116 

rio, todas ellas objetivando interesses geraes e eurando dos 
direitos dos Estados, que têm sido, tal -e tal como acontecia 
na chamada Republica Velha, inteiramente abandonados. 

Mas, repito, a premencia ãe tempo e o desejo de evitar 
que a responsabilidade da falta de orçamento ao Governo 
da Republica recaia sobre o Congresso e, em particular, 
sobre a minoria, faz com que, lavrando de inicio o meu 
protesto, declare que só por isso é que não procedo, da tri
buna, ao exame de todo o trabalho orcamentario. 

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

Em seguida, é approvado o art. :1.0 do pro
jecto. 

O Sr. Presidente -·· Vou submetter a votos o art. zo. 
Approvado o seguinte 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• diseussão. 

10 

ORÇAMENTO DA FAZENDA 

Votacão do projecto n. 45-A, fixando a despesa do Mi
nisterio da Fazenda para 1.935, com parecer da Commissão 
de Orcamento sobre as emendas (2e. discussão) . 

O Sr. Presidente -- Vou submetter a -;o tos o projecto, 
salvo as emendas. 

Approvado o seguinte art. do 

PRO.JECTO 

N. 46 - 1934 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a dispen-
der, pelo Ministerio da Fazenda, a quantia de réis ......... . 
:1.010.423:414$286, com os serviços abaixo designados: 

TITULO I 

Encargos geraes da União 

I - Divida Pub1ica: 

Divida Consolidada ..................... . 
Divida Fluctu.ante ...................... .. 

II - Despesas propri.as da adminis-
tracão: 

Differenças de cambio ................... . 
Reposições e restituições ................ . 
Inactivos .................•..••........ 
Pensionistas . . . . . ..................... . 
Sentenças judiciarias . . .. ............... . 
Compromissos do Thesouro com o Banco 

do Brasil . . . .•..•..................•. 

"-'otal do Titulo I ...................... .. 

613.726:023$66() 
81.010:000$000 

5.000~000$000 
3.000:000$000 

41.500:000$000 
49.000:000$000 

20D:000$000 

88.644:023$720 

882.080:047$386 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:40+ Página49 de 116 

145-

TITULO II 

i .O Gabinete do Ministro e Portaria ..... . 
2.o Administração da Fazenda Nacional e 

Thesouro Nacional ................. . 
3.0 Tribunal de Contas ................. . 
4.0 Recebedorias Federaes ............... . 
5.° Caixa de Amortização ................ . 
6.0 Cas.a da Moeda ...................... . 
7.o Conselho Superior de Tarifas e Con-

selhos de Contribuintes ............. . 
8.0 Laboratorios de Analyses ............ . 
9.0 Delegacias Fiscn.es .................. . 
10.0 Alfandegas . . . . . . ~ .............. . 
f 1.0 Agencias aduaneiras, Mesas de Ren-

das, Portos e Registros Fiscaes ....... . 
12.0 Collectorias . . .. ................... . 
13.° Fiscalização dos Impostos de Consu-

sumo, Transporte e Sello ........... . 
14.0 Ajudas de custo .................... . 
15.0 Garoara Syndical dos Corretores. de 

Fundos Publicas ................... . 
16.0 Despesas Eventuaes ................ . 
17.0 Obras .................... · ·. · · · · · · 
18.0 Directoria do Imposto sobre a Renda 
19.° Commissão Central de Compras ...... 
20.0 Empregados extinctos, addidos e em 

disponibilidade . . .. ............... . 

Total do Titulo I! ...................... . 

389:552$000 

22.099:012$300 
3.242:340$000 
5.847:829$600 
1.540:360$000 
6.593:824$300 

407:000$000 
667:288$000 

8.037:080$000 
27.428-:736$100 

2.707:205$800 
1.5.482:920$00(} 

20.228:300$00(} 
i. 870:0008000 

28:000$000 
1.500:000$000 
2.000:000$000 
5.695:670$000 
2.062:600$000 

520:630$000 

126.343:356$900 

Total geral .............................. 1.010.423:414$286 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos as emendas da 
Commissão. 

Approvadas, successivamente, as seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. :1 

Na verba 2a - Administração da Fazenda Nacional e 
Thesouro Nacional. 

Pessoal - I - "Sub-consignação n. 7 - Para paga
mento de technicos, incumbidO$ de auxiliar o serviço de fis
calização bancaria", accrescente-se: sendo i 9: 200.$0QO :le 
vencimentos a um fiscal de bancos no Districto Federal, ;]e 
aocôrdo com o decreto de 27 de Junho de 1934, do GovernO: 
Provisorio." 

N. 2 

Art. Accrescente-se á sub-consignação 2 do Titulo IV 
da verba za. da proposta de -orçamento do Ministerio da Fa
zenda, para 1935, a importancia de 84:600$000, para occor
rer ao pagamento dos vencimentos dos funccionaríos do 

C. o.- VOLUME VI 10 
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quadro da Contadori~ Seccior:.at . do Ministerio 
e Saúde Publica. ass1m constltmdo: 

da Educaç~o 

f Contador Seccional, gratificação .. . . .... . 
i Guarda-livros, vencimentos . . ......... . 
2 Auxiliares t.echnicos de 1a, vencimentos .. 
2 Auxiliares tecbnicos de 2a., vencimentos .• 
2 Praticantes de 1 a, vencimentos . .•.. .... . 
2 Praticantes de 2a, vencimentos . ........ . 

5:~00$00{1 
1.4:400$000 
21:600$000 
18:000~000 
14:400$000 
10:800$000 

84:600$01)0 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

11 

ORÇA!\IENTO DO INTERIOR 

Votação do projecto n. 4.7 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, para .o 
exercício de 1935, com parecer da Commíssão de Orçamento, 
sobre as emendas (2a discussão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o pro.iecto, 
salvo as emendas. 

Votação do seguinte artigo do 

PR.O.TECTO 

N. 47 - 1934 
Art. O Presidente da Republica é autorizado a dis

pender, pelo Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, a 
quantia de 113.801:571$600, com os serviços abaixo des i
gnaaos-: 

TITULO I 

Encargos geraes da lJ.nião 

1 - Subsidio do Presidente da Repu-
blica . . ......... . ....... . 

li - Gabinete do Presidente ela Repu-
blica . . .. .. . . .......... . . 

Til - Palacio do Presidente da Repu-
blíca . . . .. ...... .... ... .. 

IV - Carnara dos Deputados . ....•. .. 
V - Secretaria do Senado ..••..• . . . . 

'Verbas: 
TITULO 1l 

1.a Secretaria de Estado ... . . . . .. . . 
2.a Gabinete do Consultor Geral da 

Republica . . . . .. .. ..... . 
3.8 Justiça Federal . . . ... ... .... . . . 
4.a Justiça do Districto Federal .... . 
5.8 Institutos disciplinares . . ...... . 
6.a. Policia civil do Districto Federal 
7.a. Polícia militar do Districto Fe-

deral . . ......••. . ....• . 
.s.a Casa de Detenção . . .......... . . 

240:000$000 

237 : 496~000 

405:000SOOO 
f0.900:528$100 

94.9:636$000 

1.1327:871$100 

51:975$000 
4.919:74ô~100 
8 .657:763$100 
2.978:9568100 

25.370:052$800 

25 .198 : 420~6()0 
1. 490: 536$100 
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9.a Casa de Correcção ............. . 
•1o.a A:rohivo Nacional . . ........... . 
·.11.a Corpo de B()mbeiros do Districto 

Federal • . .............. . 
12.a. Administração, Justiça e outras 

despesas no Territorio do 
Acre . . .... · ... · · · · · · · · · · 

13.a Departamento de Propaganda e da 
Diffusão Cultural e Imprensa 
Nacional . . ............. . 

14.a. Directoria de Estatistiea Geral .. . 
.15.a Justiça Eleitoral . . ............ . 
16.a Juizo Eleitoral . . ............. . 
17.a Obras ..................... .. 
1s.s. Serventuarios do Culto Catholico 
19.a Magistrados em disponibilidade .. . 
20.a Eventuaes . . ................. . 
21.a. Substituições . . .............. . 
22.a Pessoal em disponibilarlc ....... . 

Total . 

845:008$800 
386:636$100 

6.836:285$700 

3.982:360$000 

10.472:000$000 
684 : 100$000 

6.776:940$000 
18:000$000 

446:200$000 
14:060$000 
12 : 000$00'.0 
50:000~000 

100:000$000 
150:000SOOO 

113.801:571$600 

O Sr. Acnrcio Torres - Peço a palawa, Sr. Presidente, 
,para encaminhar a votacão. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o Sr. Deputado Acurcio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (.Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, pedi a. palavra para encaminhar a vota

.ção, afim de chamar, desde já, a attenção dos nobees e íllus
tres collegas para um voto em separado dos honrados Depu

tados, Srs. João Guimarães e Euvaldo Lodi, quanto ás gra-
. tificações addicionaes. · 

A Commissão de Orçamento, ... 
O SR. HENRIQUE DonswoRTH A maioria da Com-

. missão. 

O SR. ACURCIO TORRES - ... a maioria da Commis
são, como- accentua o prezado collega Sr. Henrique Dods
worth. estudando, em face do artigo 23 das "Disposiç.ões 
Transitarias" da Constituição de 16 de Julho, o caso dessas 

gratificações, julgou dever aconselhar a Ca.mara a restabtlle
cel-as pat•a os funccionn.rios que estavam em gozo das mes

.. ma até a data do~ decretos que as revogaram, restaurando, 
assim, a situação anterior aos decretos do Governo Proviso
rio, de ns. 19.565, de 6 de Janeiro de 1931, art. 2õ, e 19.582, 

de 12 do mesmo mez e anno, art. 6°. 

O Sn. H&"iRIQUE DooswoRTH - A maioria da Commis
são de Orçamento manifestou-se no sentido de que, de ac
côrdo com a Constituição, foram revogados os decretos do 
Governo Provisorio, relativos ás gratificações addiciona~>s. 

e o voto da maioria é que deve prevalecer, agora, na vota
.. ção do plenar-io. 

O SR. ACURCIO TORRES - E' do conhecimento da Ca
. mara, pois que ella é composta, em quasi toda a sua tota-
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lidade, .pelos Constituintes de 19-34, que, o que estabelece
mos no arti'go 23 das Disposições Transitarias foi a revo
gação dos dois decretos do Governo Pr·ovisorio, que suspen
deram a lei garantidora das gratificações em questão aos 
funccionarios publicas. · 

O SR. NERo MACEDo - Absolutamente, não foi isso que 
a Constituinte votou. 

O SR. ACURCIO TORES- Diz o nobre Deputado, Sr. 
Nero Macedo, que não foi absolutamente isso que a Consti
tninte votou. Ora, para chegar á conclusão a que pretendo, 

e a que chegaram os membros da maioria da Commissão •. 
basta que S. Ex. leia, com boa fé, o artigo 23 das Disposi.: 
ções Transitarias da Constituição. 

O SR. NERo MACEDo - Fui o relator das Disposições 
Transito rias. 

O SR. ACURCIO TORRES - O nobre Deputado foi o 
Relator d~s Disposições Transitarias da Constituição; esque
ceu-se, porém, de que os Constituintes de i934 restabelece
ram taes gratificações, ao acceitarem um pedido de destaque 
de minha autoria c dos Srs Deputados Henrique Dodswortb. 
e Sampaio Corrêa, destaque esse, Sr. Presidente, das pala-
vras finaes, que restringiam o direito ás alludidas gratifi
cações aos funccionarios que já se achavam no gozo das 
mesmas. 

Duas questões distinctas, no tocante ao assumpto, foram 
ventiladas durante os trabalhos Constituintes : uma, quando 

do pedido de destaque a que me referi; outra. ao ser apre
sentada a emenda do Sr. Deputado Henrique Dodsworth, 
ex:tendendo-as a todos os funccionarios. 

Nada tenho, já nesta .altura, feita e promulgada ha tres 
mezes a Constituição, nada tenho com o que a Constituinte 
haja feito de bom ou de máu. Tenho, assim, de discutir na., 

conformidade do que se acha estabelecido na Carta Política, 
isto é, de accordo coro o voto vencedor em plenario, voto 
que foi este: a Assembléa Nacional acceitou pedido de des
taque, em virtude do qual foram mantidas as gratificações 
addicionaes no mesmo pé em que se encontravam, antes dos 
decretos do Governo Provisor io, revogando a respectiva lei... 

O SR. NERO MACEDO - Perfeitamente. 
O SR. ACURCIO TORRES - . . . e rejeitou a emenda, 

do Sr. Deputado Henrique Dodsworlh, que mandava esten
der, aliás, com meu voto, a todos os funooionarios, aquella 
vantagem . 

O SR.. BATUlETO CA:MPELLO - E' facto. 
O SR. ACURGIO TORRES - Pergunto: deante disso, 

que tenho de fazer? Discutir o assumpto consoante o voto
vencedor da As~mbléa Nacional, contido no artigo 23 das 
Disposições Transitarias. 

Quando, Sr. Presidente - estão ahi nossos discut·sos a. 
respeito - a Assembléa Nacional determinou o restabele
cimento das gratificações addicionaes, não mandou, em ab
soluto, ficassem os funccionarios que a~ haviam perdido e · 
passavam a readquiril-as, com o direito apenas ao mesmo 
quantitativo percebido na data de sua suspensão. 

O SR. BARRETo CAMPELL{) - Em aparte a V. Ex., até· 
foi dito que nflü seria possível, porque o total da verba le
varia o orçamento á fall encia . 
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O SR. ACURCIO TORRES - O que a Assembléa fez foi 
Pestabelecer, em summa, o regime das gratificações addi
cionaes. A Constituinte não entrou no particular do quan
tum, mas, sómente na materia jurídica, e restabeleceu o di
reito. E, se o restabeleceu, não só os funccionarios hão de 
.percebe.r os atrazados de que foram espoliados pelo Governo 
Provisorio, como terão o augmento das gratificações á meilida 
que se forem vencend·o os quinquenníos de seu t-empo de 
serviço. 

A Commissfio, ou melhor, a maior ia da Commissão, an
dou bem, por que in Lerpretou tal qual na Constituição se 
.eontém, o art. 23 dss Disposições Transitarias. 

O Sr. Euvaldo Lodi, illustre Deputado de classe ... 
O SR. EuvALoo Lonr - Muito obrigado . 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . e o meu eminente 
amigo, leader da bancada radical do Estado do Rio, Sr. João 
Guimarães, entenderam, todavia, que a segunda parte da 

·-emenda não devia ser approvada porque. ao ver de SS . EEx., 
o que a Constituição. preceituou foi apenas se déssc aos func
cionarios - no g0so das grat.ificacões addicionaes e que as 
perderam - a importancia percebida quando a vantagem 
foi retirada de seu~ vencimentos . 

.!'ião foi isso, porém, o que a Constituinte votou . A As
sembléa, Tepilo, não cogitou de dinheiro, mas tão sómcnte de 
direito, resfal>elecendo-o na Constituição. Restabelecido o 
direito - digam os mestres e não eu - o s:rstema a se

.guir, a sequcncia a observar no mecan ismo da effectivação 
desse direito é a mesma vigorante em data anterior áquella. 
em que o Governo Provisorio julgou por bem ("julgou por 
bem", Sr. P1·esidente, é termo proLocollar, porque, na ver
dade, julgou muito por mal) negar as grali.f icacões addicio
naes aos funccionarios publicas. 

Espero, assim, Sr. Presidente, que a Camara vote com 
a maioria da Commi!;São de Orçamento, rejeilando o voto 
em separado, ou, melhor, não tomando dell e conhecimento, 
em que pcze ao alto valor dos seu.s dignos e eminentes au
t:::Jres. 

O Sn . HENRIQUE DooswoRTH - Nem ha ped ido algum 
n esse spntido .. 

O Sfi . ACURCIO TORRES - Era o que eu tinha a di
zer. (Mui! o bem; muito bem.) 

O Sr. João Guimarães- Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o nobre De pulado. 

O Sr. João Guimarães (Para encaminhar" a votação ) 
Sr. Presidente, na qualidade de Relator da Commissão de 
Orçamento, devo esclarec-er á Camara a intenção com que o 
meu nobre coHega .Sr. Euvaldo Lodi e eu assignámos vot<> 
em separado, discordante do ponto de vista da maioria da 
Commissão, relativamente ao assumpto Qra discutido p elo 

·mustre Deputado .Sr . Acurcio Torres . 
O c-aso, a nosso ver, apresenta-se da seguínte forma: 

·;O art. 23 da Constituícão mandou res~ituir aos funcciona-
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rios as gratificaoões addicionaes de que tinham sido priva
dos por força dos decretos ns. 19.5651 e :1.9 .582, de JaneirO. 

de 193:1.. Julgámos que o texto constituci{)nal mandava . res
peitar, no patrimonio de eada um dos servidores do Estado, 
aquella. quota de seus vencimentos que haviam perdido em 
eonsequencia dos decretos do poder discricionario. Pareceu

nos que a Constituinte, nesse dispositivo, não tinha tido o 
intuito de estabelecoer systema de vencimentos ou remu
nerações a funccionarios publicos e, ao contraio. acatan-

do, talvez, por isso a jurisprudencia da Suprema Corte, man
dara restabelecer a cada qual aquella quota dos seus esti
pendios de que já estava de posse ao tempo em que foram 
expedidos os citados decreros. 

O SR. NERO MACEDO- Muito bem. 
O SR. JOÃO GUIM.A.lUES - Não era, porém, <em nosS!>' 

entender, pensamento dos Constituintes firmar, nas .. Dis
posições Transitarias" da Constituição, systeroa irreduetivel, 
irrevogavel, de remuneração dos servid<Jres do Estado. Se 
tal foss·e o intuito da Assembléa Constituinte, no capitul(} 
referente aos funccionarios publicas, teria, com propriedade,. 
determinado fosse essa remuneração paga de accordo com 
o regime das gratificações addicionaes. 

O SR. Euv,\LDO L om - E bastaria declarar que ficavam 
sem .effeit.o, ou nullos, os dois decretos referidos. 

O SR. JOÃO GUIMARÃES - P .erfeitamente. 
0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - 0 propr'io Sr. DeputadO· 

Waldemar Falcão, r elator da materia, disse, entretanto, que· 
esse tinha sido o esl)irito com que foi apr esentada a emen
da . Quando a Commissão de Orçamento tratou do assumpto, 
expuz o facto, e o nobre orador d~ve estar recordado de que· 
a maioria esposou o meu ponto de vista, em seguida ao do 
Sr. Deputado Waldemar Falcão . Quanto á interpretação· 
con.stilucional, temos, pois, a do relator. 

O SR. JOÃO GUIMARÃES -Respeito o pensamento e a 
ori·entacão dos nobres collegas que coUaboraram na reda
ccão desse dispositivo, mas o ponto de vista em que h€i de 
coUocar-me agora, é o de interpretar a Constitu ição tal qual 
está redigido o texto. 

0 SR . HBNRIQUE DODSWORT.fl - .Mal redigido, talvez, po
deria V. Ex. dizer. 

O SR. JOÃO GUIMARÃES -Mal redigido; pois, infeliz
mente, o pensamento dos nobres Constituintes que visavam 
restabelecer, ou constitucionalizar o sysLema de pagamento 

das gratificações addicionaes, não foi convenientemente re
produzido, como accentuei, em legar adequado. Do contra
rio, teria sido in<.::luido no capitulo "Dos Funccíonarios Pu-· 
blicos", onde se estabeteceria como materia constitucional, 
que tOdo o funccionalismo publico da União tivesse como re
muneração u ma parte fixa - a. dos vencimentos - e mais· . 
addiciona.es em prQporcão ao tempo de serviçQ. 

O SR. NEno MAcEDo - Nesse caso, seriam contemplados· 
tod-os os funceionarios do Brasil . 

O SR. JOÃO GUIMARÃES - Ora, nenhuma díspüsição· 
constitucional se >encontra a respeito . T eríamos, portanto,. 
de considerar o texto em causa, diante das Disposições Tran
sitorias, como produzindo effeitil, apenas e ephemeramen.te, 
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no tocante a determinaàos · funccionarios; e não como postu
lado consagrado na Carta Magna para ser respeitado quanto 
á remuneração dos funccionarios publicas. 

O SR. EuvAWo Lotn - Peço lic-ença para salientar que, 
no voto em s-eparado que tive a honra de assignar coro 
V. Ex., não estudámos a justiça de receberem, ou não, os 
funccionarios publioos gratificações addicionaes. Ao con
trario . Eu, ao menos, acho muito justa qualquer remun~ra
çã.o que beneficie o trabalho de uma classe muito sacrifi
cada no Brasil. Tratava-se, apenas, de interpretar texto con
stitucional, a nosso ver, claro, tanto assim que fiz pela im
prense declaração <ie que estava prompto a subscrever qual
quer projecto restabelecendo, em sua plenitude, as gratifi
cações ad.diciona.es. 

O SR. JOXO GUIMARÃES - Perfeitamente. 
O Sa. NERO MACEDO- De mo<io geral. 
O SR. JOÃO GUIMARÃES - O illustre collega, Sr. Eu

vaido Lodi, adiantou a segunda e ultima parte de minhas 
considerações. A defesa, que venho mantendo, do meu voto 
em separado, não importa a condemnação do systema de gra
tificações addicionaes. Reconheço, antes, ser necessario dar 
ao funccíonario publico a segurança de que a sua permanen
cia continuada no serviço publico, lhe proporcionará, ao me
nos, uma promoção nos vencimentos correspondente ao tem
vo de serviç\l. 

O Sn. Xrno MACEDO - De bons serviços .•.. 
O SR. JOÃO GOIMAR.~S - Com isso se corr 1g1r ao os 

grandes defeitos da.s promoções por merecimento, em pre
.inizo. ás vezes, dos empr~gados que, antigos. não conseguem 
po1· qualquer motivo, accesso nos cargos. 

Bato-me. ao contrario, pelo systema de remuneração por 
mPio de gratificações proporcionaes ao tempo de serviço. 
Diante, porém, do texto da Constituição - repito - reputo 
que a Constituicão apenas restabeleceu as gratificações de 
m1e já estavam de posse os antigos funccionarios. Foi assim 
Qne, no voto vencido que tive a honra de subscrever com o 
illustre collega, Sr. Euvaldo Lodi, dissemos: 

"Só o Poder Legislativo, mediante projecto espe
cial, poderá restaurar as gratificar,:ões addicionaes e:.t
tinctas por meio de decretos npprovados pela Assem
bléa Nacional Constituinte . Apesar da JUSti(;a e da 
sympnthin da questão. não tem a Commissão de Orca
rnento fundamento legal para essa restauração." 

Eis o ponto capital de nosso voto. Não compete á Com-' 
mi~sfio de Orçamento incluir na proposta nenhum dispositi
vo, que encerre ma teria legislativa nova.: h a de ser no que 
já está deliberado, no que é já materia legislat.iva. Não te
mos, até agora, o Estatuto do Funccionario Publico; n ão te
mos nenhum regime estabelecido para remuneração do ser
vidor do Estado. Por que ha de a Commissão de Orçamento, 
em face do texto constitucional, consideral' como já estab ele
ciõo esse systema ? 

Será avançarmos e, até, ferir o proprio texto da Magna 
Carta. o qual não permitte se introduzam no orcamento dis
posições outras que não hajam sido objecto de decisão lr-
gislativa. 
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o SR. ADALBERTO CoRR~A- Por que V. Ex. quer criar 
p1•ivilegio em beneficio .de determinado numero de funccio
narios, isto é, apenas daquelles que jâ estavam. no goso de 
tal direito, contrariando o pensamente: dos Constltumtes, q_ue 
restabeleceu o im:.tituto para a collectividade dos funcCJo
narios? 

O SR . JOÃO GUIMARÃES - Julgo, assim, que a Cama
r a. tendo conhecimento dos motivos que nos levaram, ao 
Deputado Euvaldo Lodi e a mim, a apresentar o voto em se
parado, vae decidir, neste momento, questão primordial: já 
está estabelecido no regime federal o systema de gratifica
r;ões addicionaes permanentes comQ materia constitucional 
ou, ao contrario, isso carece de disposição legislativa ? 

Essa, a pergunta que a Camara terá de responder. (Mui
to bem; muito bem.) 

O Sr. Raul Fernandes -Peço a palavra. 

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

O Sr. Raul Fernandes (Para encaminhar a votação) -
Sr. P.residente, como depositaria da confiança da maioria 
dtl Camara, tomei o partido de prestigiar, sem restricções, os 
votos das Commissõe5 Technicas desta Casa. 

Quanto á materia em apreço, a Commissão de Orcamen
tCI dividiu-se. 

A maioria opina no sentido de que as gratifica<;ões arl
dic ionaes. taes como a Constituição as restabeleceu, são as 
que eram percebidas pelos funcc.ionarios e mais aquel!as a 
que, de accordo com o seu estatuto, viessem a ter direito. 
se tal estatuto não houvesse sido revogado pek Governo 
Prov i:;orio. A minoria. porém. entende de modo diffcrentc: 
que as gratificações addicionaes eram as que estivessem 
sendo recebidas, e mais nada. 

Dou o meu voto favoravel ao parecer dn maioria da 
Commissão, reservando-me. entretanto. a faculdade e o di
reito de pedir á Commissão de Orçamento que, em aa di~
cussão. reexamine o assumpto, que é da mais alta relevan
cía. (Mu.ito bem.) 

Em seguida, é approvado o al'ligo unico 
do nr·ojecfo. 

O Sr. Presidente - Vou submcUter n votos ns omendns, 
a partir das dn Commissão. 

ApprovndM, sur.cessivnmentc. ns seguintes 

EMENDAS !)A COMMISSÃO 

N. f 

A' verba ·'Obras", consignação .. Material" accrescente
se a sub- consignação sob n . 2 nos seg-uintes termos: 

2 - Para as obras de construccão do novo edifício da 
Secretaria de Estado e acquisicão do respectivo mobiliario, 
i .160 :000$000. 
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N • . 2 

Verba 4a - Titulo I , onde convier: 

Para representação do Pres~dente da Camara, réis 
2<i :000$000 annuaes. 

Trata-se de uma omissão, que é preciso corrigir. O 
Presidenw da Camara, sempre teve verba para sua repre
sentação que, agora mais do que nunca. se justifica -pela sua 
sítuação de substituto eventual do Presidente da Repu
blica, que obriga a encargos mais onerosos. 

N. 3 

Verba 13a - Imprensa Nacional: 

1 - Departamento de Propaganda e Diffusão Cultural. 

Pessoal; 

Accre~cente-se: 

Sub-consignar;ão n. 2 - Para o serviço de radio-dHfu
são de que trata o art. tO. in fine, do decreto n. ~4.651., de 
10 de Julho de 1934, 36:000$000. 

Material: 

Accrescente-se na sub-consignação n. 3 - Diversas 
despesas, 180 contos, passando a dotação a ser de 3GO 1·,, 

O Sr. Presidente - Passa-se á votação das emendas de 
plcnario. 

Approvadas, successivamente, as se~;uintes 

EME!\DAS DO PLENAI\10 

N. 1 

Ao orçamento do Interior: 
Accrescente-se : 
Na verba 4a, Titulo 1 - Camara dos Deputados: 
Pessoal Fixo: 

1. Assistente technico . . . . . . ... ....... . 
1 . Tachygrapho revisor . . ............... . 
1. 10 Taehygrapho ..... .. ..... .. ..... .. 
1. 2c Tachygrapho . . ....... . . . ... . .... . . . 

Pessoal variavel: 

Gratificações addicionaes 

De 15%: 
Ao tachygrapho revisor. Sylvio Vianna Frei-

re, até 30 de abril .. . . ... . ... ....... . . 
Ao 1° tachygrapbo, Alfredo Bíbiano Torres, 

até 30 de junho . . .... . . ............. . 
Ao 1° tachygrapho, Ary Godinho . . . ...... . 
Ao 1° official, Mario da FonsE>ca Saraiva, até 

30 de novembro . . . ..... .. .... ... . ... . 
Ao 1° official, Ruy Affonseca de Alencar, 

até 30 de abrH . . .... ... . .. .... .... . . 

iS:OOO~ono 
28:800$000 
24:000$000 
:1.8:000$000 

i :440$000 

1.:800$000 
3:600$000 

2:640$000 

960$000 
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Ão 1o officia1. Angelo Lazary de Souza Gue
des, até 30 de novembro. . . .. . . .. . .... • 

Ao 2o tachygrapho, Antonio Celso Barroso .. 
Ao 2o official, Amarylio de Albuquerque, até 

30 de novembro . . ...•.•........ . ... 
Ao 2o official, Francisco Alberto da Silva 

Reis, até 30 de novembro .. ... ...... . 
Ao 2° official, João Barbosa de Almeida Por

tugal, até 30 de abril ........•....... 
Ao 2° offícial, Severino Barbosa Corrêa, até 

30 de novembro • . . .... ..•. · .........• 
Au 2° officiai, Sylvío Armando Fioravante 

Pires Ferreira, até 30 de novembrcJ .... 
Ao archivista, Dacio Custodio Ferreira, até 

30 de novembro ..... . .......... ... .. . 
Ao 3° oWcíal, Dalida Fernandes Brasil, até 

30 de novembro ...... . .. .. .. . .. . . .. . . 
Ao 3° official, Urbano Castello Branco, até 

3'0 de novembro . .. . . . .. . . . . ... . .. . . . . 
Ao 3° officia1, Zeferino Silva ... . ... ..... . . 
Ao ajudante do director do Almoxarifado, 

Francisco Sebastião Maestrali ........ . . 
Ao dactylographo, Alberto da Rocha Camões, 

até 3i de julho . .. . ................ .. 
Ao dactylographo, Arthur Montagna ... ... . 
Ao dactylographo, Guilherme de Sá Vinhaes 
Ao guarda Romario de Moura, até 30 de no-

vembro ...... . . . ................... . 
De 20 o/o 

Ao vice-director geral, ~fario Alves da Fon-
seca ...... . . . .. .• .... .. ....... .. ... 

Ac• tachygrapho revisor, Peapeguara Bricio 
Valle Pereira . • . . . . . .. . .. . •......... 

Ao tachygrapho, Sylvio Vianna Freire, áes-
de i de maio .. .... ..• . . . . ... . . ... .. • 

Ao director de Servico, Floriano Bueno 
Brandão ..... ..... ... . . ...... . . .... . 

Ao 1° tachygrapho, Alfredo Bibiano Torres, 
desde i de julho . . ...... . . . .. .. .. . .. . 

Ao 1° tachygrapho, Arlindo Moreira Dru-
mond .... .. .... . . - ... ...... . . · · • · • 

Ao 1° tachygrapho, Walter Godinho .•.... 
Ao 1° ofíicíal, Cid Buarque ele Gusmão . . ... 
Ao 1° official, Mario da Fonseca Saraiva, 

desde f de dezembro . . .....•. . ..•. ... 
Ao 1° ofíicial, Pedro Pereira da Cunha. ....• 
Ao 1° offícial, Ruy Affonseca de Alencar, 

desde 1 de maio . . ..... . ... . ........ . 
Ao 1° official, Angelo Lazary de Souza Gue

des, desde 1 de dezembro . .. ... .. .•.... 
Ao assistente technico, Francisco Tozzi Gal-

vão, até 3f de maio . . . . ....... ..... . . 
Ao 2° official, Amary!io de Albuquerque, 

desde 1 de dezembro . . .... ... . ... . .. . 
Ao 2° official, Francisco Alberto da Silva 

Reis, desde 1 de dezembro • . .. .... . . . 
Ao 2° official, João Barbosa de Almeida Por-

tugal, desde i de maio .. .. . .. . ... .... . 
Ao 2° official, Paulo Watzl ... . . .. .. ... .. . . 
Ao 2° offic.ial, Severino Barbosa Corrêa, 

desde 1 de dezembro • . . .. . ..... . .... . 

2:640$000• 
2:700$000 

2:062$500 

2:062$500 

750$000' 

2:062$500 

2:062$500' 

1:980$000 · 

i :650$000" 

1:650$000• 
1:800$000 

1 :800$000 

840$000 · 
i :440$000 
1.:44.0$000 

990$000' 

6 :000$000 

5:760$000 

3:840$000 · 

4:800$000 

2:400$000" 

~ :800$000 
4:800!000 
3 :8-i0$000 

320$000• 
3:840$000 

2:560$000 

320$000 

1:500$000 

250$000 

250$000 

2:000$000 
3 :000$000 

250$000' 
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Ao 2° official, Sylvio Armando Fioravante 
Pires Fel'reira, desde i de dez~mbro . .. 

Ao redactor dos Documentos Parlamentares 
e Annaes, Eloy Pontes . ... . . ....• .. .. . 

Ao archivista, Dacio Custodio Ferreira, des
de 1 de dezembro . . . ... . .. . .. . • .. .. • 

Ao 3° offíeial, Arthur Dutl'a Barroso, até 3:1 
de maio • ..................... ... ... 

Ao 3° official, Dalila Fernande~ Brasil, des-
de 1 de dezembro . . . . ...... . .. . ... . . 

Ao 3° official, Urbano Castello Branco, des-
de 1 de dezembro . . .. .............. . 

Ao dactylographo, Alberto da Rocha Ca
mões, desde 1 de agosto ... ... ....... .• 

Ao dactylographo, Arnaldo Vaz Marques Pin
to, até 30 de !lbrit . . . ...... .. ...• . .... 

Ao ajudante do porteiro, Domingos Pinheiro 
Magalhães •. .. ......... ... ... . ..... 

Ao cont inuo, Antonio Carlos Trindade . ... . . 
Ao continuo, Ar mando Goncalves dos Sant-os, 

até 30 de junho . . . . . . ... . . .. . .. . ... . 
Ao continuo, Francisco Motta Junior .. ... . 
Ao continuo, Francisco Rocha . . .. . ... . .. . . 
Ao continuo, Manoel Rodrigues Brandão ... . 
Ao guarda Daciano Iroenes . . ........... . . 
Ao guarda, J oaquim Gomes Farnezi . . .... . . 
Ao guarda, José Drumond Ribeiro . .. ... .. . . 
Ao guarda, Manoel Martins Loureiro ....... . 
Ao guarda, Olavo Fernandes Galvão .. - ... . 
Ao guarda, Romano de Moura, desde 1 de de-

zembro . .. .. ..... . · ... . . · . . · · · · · · · · 
Ao guarda, Virgolino da Silva Portella, até 

31 de maio .. .. .. .. ..... .. ... ... .. . 

De 25 o/o: 
Ao director geral, Adolpho Gig!iotti . . . . ... 
Ao tachygrapho revisor, Armando de Olivei-

ra Carvalho . . .... . .. ... . . . . . .. ... . . 
Ao tachygra.pbo revisor, Francisco Béjar . . 
Ao director de Serviço, José Armando Baptis-

ta Junior •..... . .. . . .... . .... . ... . -
Ao ôirector je Serviço, Raul de Paula Lopes 
Ao 1° official, Manoel Isidro Vieira ..... . . . 
Ao f 0 official, Sylvio Corrêa de Britto .... . 
Ao 1 o official, Os é as Mo L ta . . .. . .. .. ... -. . 
Ao assistente technico, Francisco Tozzi Gal-

vão, desde 1 de junho . ... ...... .. .. . 
Ao redactor dos Documentos Parlamentares 

e Annaes, Ernesto Corrêa de Sá Benevi-
des . . .... ....... .... •........ ... ... 

Ao rednctor dos Documentos Parlamentares 
e Annaes, Joaquim Ribeiro Mr.ndes ..... 

Ao redacto!' dos Documentos Parlamentares 
e Annaes, Joaquim Ribeiro de Paiva ... 

Ao redactor dos Documentos Parlamentares 
e Annaes, Pedro Dutra. Nicacio Netto ... 

Ao redactor dos· Documentos Parlamentares 
e Annaes, Luiz Ferreira Guimarães . .. . 

Ao 3° official, Arthur Dutra Barroso, desde 
:1. de junho .. . .. . .. . ..... ... .... . .. . 

Ao dactylographo, Arnaldo Vaz Marques Pin-
to, desde 1 de maio . .... ........ .. . . . 

250$000'· 

3:000.$000· 

240$000 

1 :000$000 

200$000 · 

200$000 · 

800$000" 

640$000 

2:304$000 
1:900$800 

900$400 ·· 
1:900$800 
1:900$800 
i:900$800 " 
1:440$000 
i :440$000 
1:44.0$000 
1 :440$000" 
! :H0$000 

120$000" 

600$000 

9 :000$000" 

7 :200$000 
7 :200$000· 

6 :000$000 
6 :000$000 
4 :800$GOO ·· 
4 :800$000 
6 :000$000 

2 :625$000 

3:750$000 

3:750$000 

3 : 750$00()• 

3 :75osooo·· 

3:750$000 

1 :750$000' 

i : 600$00{)• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:40+ Pág ina 60 de 116 

. ,. · .. :·. . ~. -~_. "": .. ~~ .- .... 

- i56-

.Ao zeladGr, Jacob Pinto Peixoto, até 30 de 
abril ..... - ................... · .. . 

Ao contínuo, Antonio José de·· Carvalho, até 
31 de janeiro . - ...... _ .......•...•.. 

Ao continuo, Armando Gonçalves dos Santos, 
desde 1 de julho • o •••••••••••••••••• 

.Ao continuo, Erico Ferreira Pacheco ..... . 
.Ao continuo, Jayme José Pires ...•. o ••••••• 

Ao continuo, Manoel Honorio Ferreira ....• 
Ao guarda, Amadeu Corrêa de Azevedo ....• 
Ao guarda, João Manoel Pinto .........•... 
Ao guarda, Reynaldo La.urindo da Silva .•... 
Ao guarda Vergolino da Silva Portella, desde 

1. de junho . . ... - ... - .. - ........... . 
De 30 %: 

Ao secretario da Presidencia, Otto Prazeres • 
Ao vice-director geral, Nestor Massena ..... 
Ao director da tachygraphia, Cesar Leitão .. 
Ao dírector de Serviço, Antonio Ferreira de 

sanes . . - . - .. - . - - - ... - - . - ......... . 
Ao director de Serviço, Antonio Maia Santos 
Ao dírecior de .. Serviço, Heitor Modesto de 

Almeida • . ........................ . 
Ao director de Serviço, Joaquim Ferreira de 

Salles ............................ . 
Ao 1° tachygrapho, Ismar Grey Tavares ... . 
Ao redactor chefe dos Documentos Parlamen

tares e Annaes, .José de Araujo Vieira .. 
Ao medico, Annibal de Moraes Mello ...... . 
Ao redactor dos Documentos Parlamentares e 

Annaes, Neslor Ascoli . . ..... , ....•.. 
Ao redactor chefe dos Documentos Parlamen

tares e Annaes, José de Araujo Vieira . 
Annaes, Sertorio de Maximiano de Cas-
tro .......................•....... 

Ao conservador da Bib\iotheca, Aécio Guerra 
Ao porlBiro, Het>meto Duarte ............. . 
Ao zelador, Jacob Pinto Peixoto, desde 1 de 

maio . . . . .............. · ...•.. · • . · 
Ao continuo, Alvaro Evangelino Nogueira .. 
Ao continuo, Anacleto Fr~derico Auruheimer 
Ao continuo, Antonio José de Carvalho, desde 

i de novembro ....•..•.........•.... 
Ao continuo, José Francisco Guarino ...... . 
Ao continuo, Manoel Pereira de Sant'Anna .. 
Ao continuo, Pedro Cordeiro de Souza .... . 
Ao guarda, Anselmo Rosa ................ . 
Ao guarda, Francisco Fernandes Braga ...• 
Ao guarda, Leonardo do Amara1 Teste .•.•.. 

1:000$000 

1.98$000 

1 :008$000 
2:376$000 
2:376$000 
2 ;376$000 
i :800$000 
1 :800$000 
1.:800$000 

i:05q$OOO 

10:800$000 
9:000$000 
8 :M0$000 

7:200$000 
7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 
7:200$000 

5:886$000 
5:400$000 

4:500$000 

5:886$000 

4.:500$000 
4 :320$000. 
4:320$000 

2:400$000 
2:851$200 
2:851$200 

2:613$600 
2:851$200 
2:851$200 
2:851$200 
2:160$000 
2:160$00G 
2:160$000 

Sala das So...ssões, 1.B de Setembro de 1934. -Thomaz 
Lobo. 

N. 2 

Secretaria do Senado Federal 
Verbas : 

Pessoal (Fixa) . - .. - . ................. - . · 
'Pessoal (Variavel) . . .................... . 
11-laterial ............................. . 

Somma . . . _ ......... _ ... _ . _ .. _ .. _ .... . 

951 :856$000 
209:481$600 
575:100$000 

1.736:437$600 
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Orcame::J.to do Ministerio da Justiça 

Substitua-se a Verba f 78 , pelo seguinte: 
Verba Pessoal : 

1 direotor . • ....... . 
1 vice-ctirecto:r . . .. . 
i chefe da !!>eccão de 

actas ......... . 
1 bihliothecario . • • 
1 archivista . . ..... 
1 sub-chefe da secção 

tachygraphica . . 
1 redactor chefe de de-

bates . . ........ . 
1 redactor de Annaes .. . 
4 officiaes a . . .... . 
6 sub-officiaes a .. 
1 auxiliar a . . ..... 
f redactor de debates .. 
5 tachygraphos de pri-

meira classe a 
5 tachygraphos de se-

gunda classe ... 
4 dactylographos a .. 
1 porteiro ....... . 

H contínuos a .... . 
2 motoristas . . ... . 
1 electricista • . ..... . 
1 ajudante de motol'ista 

20 serventes a . . .... 

Ord. Grat. 

24:000$ 12:000$ 
20:000$ 10:000~ 

16:000$ 
16:0005 
16:000$ 

19:200$ 

14:400$ 
f4 :400$ 
12:800$ 
9:600$ 
9:600$ 
12:000~ 

16:000$ 

12:000$ 
6:400$ 
9:600$ 
6:336$ 
6:336$ 
C:336$ 
4:000$ 
4:000$ 

8:000$ 
8:000$ 
8:000$ 

9:600$ 

7:2008 
7:200$ 
6:400~ 
4·SOO$ 
4:800$ 
6"000,5 

8:000$ 

6 :tlOO$ 
3.~00$ 
4:::!00:$ 
3:168~ 
3.168$ 
3:1.68S 
2:000$ 
2:000~ 

Venc. 

36 :000.$000"• 
30:000$000 

24:000$000 
24 :OOOSOOO· 
24:000$000 

28 :S00$000· 

21 :600$000· 
21 :600$000· 
76:800$000 
86:40%000 
28 :800$000' 
18:000$000 

120 :0~0$000• 

90:000SOOO 
38:400$000 
14:400~000 

11i:544$000" 
!9:000$000 

9:504$000 
6:000800(} 

120:000$000 

Somma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951:856$0000 

Gr~_lLficacões addicionaes, de accordo com c. art. 23, das . 
Disposicões Transitarias, da Constituição prou..u!gada em 16 
de Julho de 1934: 

De 15 %: 
Ao official Luiz Nabuco, até 30 de outubro 
Ao auxiliar do Archivo, Eugenio Proclan 

Martins . • ...................... · ·. · 
Ao reductor de debates, Auto de Sá, até 30 de 

setembro ......................... . 
Ao sub-official, Flavio Amorim Goularl d~ 

Andrade, até 30 de outubro. . . . . . . .• 
A.o sub-official, Flanklin Palmeira, até 30 de 

outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ao sub-official, Julio Gonçalves Pereir!l. do 

. Valle, até 30 de outubro ............. . 
Ao continuo, Manoel Famtino de Paula Filho, 

até 30 de outubro . . ................. . 
Ao continuo, Manoel Jm. Rodrigues Junior, 

até 30 de outubro . . ................ . 
Ao servente, Benedicto Mathias Alves ..... . 
Ao servente, Lino José da Silva ........... . 
Ao se1·vente Dioclecio de Araujo Silva, até 3i 

de maio ................•...•...... 

2:400$000· 

2:160$000 

2:025$000 

i :800$000· 

1:800$000 

1:800$000 

1:066$500 

1 ;066$500.· 
900$000· 
G00$000· 

375$00(} 
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.Ao servente, João Paulo de Carvalho, de 1 ce 
setembro . . ..•...•............. . .. 

Ao servente, Luiz Gomes de Carvalho, de 1 de 
setembro ......•...................... 

Ao servente, José Soares de Oliveira, de 15 dP 
outubro . . ...............••........ 

Ao servente, Annibal Alves Torres, de i5 ãe 
outubro . . ...............•........ . 
Somma .. 

De 20 %: 
Ao taühyg-rapho de 1a classe, José Euvaldo . 

Fontes Peixoto . . ................. . 
.• \.o official Antonio Corrêa da Silva . . ... . 
Ao tachygrapho de 2a classe, Braz Jordão .. . 
.Ao tachygrapho · de 2• classe, Fabio Aarão 

Reis . . ...•••......•...........•...• 
.Ao tachygrapho de 2a ciasse, José Pereira de 

Carvalho . . ........................ . 
.Ao sub-official Alberto Ferreira de Abreu 

Fi1ho . . .•......................... 
Ao sub-official Raymundo Por..tes de Miranda 

Filho . . .......................... . 
Ao sub-officíal Franklin Palmeira, de i de 

novembro . . . . ................... . 
Ao sub-official Flavio Amorim Goulart. de 

Andrade, de i de novembro ........ . 
Ao sub-official Julio Gonçalves Pereira do 

Valle, de 1 de novembro ............. . 
Ao ofílcial Luiz Nabuco, de i de novembJ'O . 
Ao redactor de debates, Auto Sá, de 1 de ou· 

tuhro . . ................•.... · · .. 
Ao dactylographo Clemente Waltz . . .... 
A.o dactylographo Lafayette Alves Ferreira. 
Ao continuo Antonio Soares de MeLlo . . . 
Ao continuo Americo Peixoto de Souza 
Ao contínuo Galdino José da Sílva .• 

.Ao continuo .Manoel Faustino de Paula Filho, 
de 1 de outubro . . •.........•.•.•. 

Ao continuo Manoel Jm. Rodrigues Junio!', d~ 
1 de novembro . . .................. . 

Ao servente Antenor Ribeiro . . .......... . 
Ao servente Diociecio de Araujo Silva, de 1 

de junho . . ....................... . 
Somma . ~ ..... a ., ... '· , .............. . , ~ • 

De 25 %: 
Ao tacbygrapho de f 8 classe, Mario Poli;., ... 
Ao tachygrapho de 2a. classe, Aleixo Alves de 

Souza, até 3i de maio . . • . .......... . 
Ac sub-official, Adolpho Baptista Nogueira, 

até 28 de fevereiro . . .............. . 
Ao motorista Julio Nascentes Pinto, até 30 de 

junho • . ........••............. · · ·-
Ao continuo José Fer~ira de Mesquita ..•. 
.Ao auxiliar da Bibliotheca, Mario Justino Pei-

xoto . . .......................... . 
.c:A.o servente Manoel de Souza Gomes • . .. . 

Somma • • ••.•..•..• ~- ••••••••••.•• 

300$000 

300$000 

187$50(; 

187$500 
17:465$500 

4:800$000 
3:840$000 
3:600$000 

3~600$000 

3:600$000 

2:880$000 

2:880$000 

480$000 

480$000 

480$000 
640$000 

900$000 
2:160$000 
1 :92(}$000 
1:900$800 
1:900$800 
i :900$800 

475$200 

315$800 
f:200$000 

700$000 
40:654~400 

6:000$000 

1:375$0()0 

600$0CO 

i :188$000 
2:376$000 

3:600$000 
1:500$000 

16:639$000 
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De 30 %: 

.Ao director João Pedro de Carvalho Vioira 
. Ao vice-director Julio Barbosa de Mattos 

Corrêa . . ................... . ..... . 
Ao chefe da seccão de actas, José Maria da 

Silva Rosa Junior . . ... ..... •. . ....• 
,Ao sub-chefe da Tachygraphia, Frederico 

Rabello Leite . . ...•....•........•.. 
Ao biblíothecario Antonio Souto Castagnin(l 
Ao arehivista Gil Diniz Goulart Filho • 

. Ao tachygrapho de 1a classe, Renato de Castr.; 
Ao tachygrapho de 1 a clase, Guilherme Jrc. 

da Trindade Fílho • . .... . ......... . 
Ao tachygrapho de ia classe, Antonio Pe:eira 

Leitão Filho . . ... . . · ............... . 
Ao official Jacintho José Coelho . . .... . . . 
Ao o:fficial Mario Goncalves Ferreira . . . 
Ao redactor-chefe de debates, Pelagio B·>rge-.; 

Carneiro • · . . .••.•. .. ......... . ..•... 
Ao redactor de Annaea, Alfredo da Silva ~e-

vcs .•.... . ....•....... . ... . . . ... . .. 
Ao sub-official Adolpho Baptista Nogueir~. 

de 1 de março • • •.... . . .. ...... . ... 
. Ao porteiro Ignacio Rodrigues Martins . . .. 
Ao continuo Claudionor Corrêa de Sá . . ..• 
Ao continuo Cecilio de Carvalho Britto . . .. 
Ao continuo Francisco Bernardo de Senna .. 
Ao continuo Ananias Antonio Xavier . ·. . . . 
Ao continuo Miguel Casem ... ...... .. .. . 
Ao motol'ista Miguel da Costa Loureiro . . .. 
Ao motorista Julio Nascente Pinto, de t de 

julho • • .... •..•. ..........•..... . .. 
Ao tachygrapho de zn. classe, Aleixo Alves de 

Souza, de 1 de junho ..•. . ..• . •..... 
Ao servente Severino Ferreira de Lima . . . 
Ao setvente Antonio Gaspar de Vasconce!los 
Ao servente Feli.smino Tnvares de Menezes .. 
Ao servente Ferdinando Falcão de Lacerda . . 
Ao servente .José Ignacio da Silva • . .. . . . . 

Somma . . 

MATERIAL 

I 

PERMANENTE 

· f. Acquisição de livros, publicações e en-
cndernacões . . ... . ... .. ....... . 

n 
DE CONSUMO 

10:800$000 

9:000$000 

7:200$000 

8:640$000 
7:200$000 
7:200$000 
7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 
5:760$000 
5:760$000 

6:480$00) 

6:480$000 

3 :600$000 
4:320$000 
2:8518200 
2:581~200 
2:581$200 
2:581$200 
2:581$200 
2:581S2CO 

1:425$500 

3:i50$000 
1 :800$0UO 
1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 

134:722$700 

Var1avel 

20:000$000 

· 2. Objectos de expedientE\ . . . . . . . . . . . . . . . 30 : 000$000 
.: 3. Reparos e pinturas no edificio . . . . . . . . 200:000$000 
4. Acquisição de moveis e rnachinas de es-

crever • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . •. . . . . . . 50 :000$000 
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5. Custeio e conservação de um automovel 
para o Presidente . . . .... . . ...... .. . 

6. Forca, luz, gaz e telephone, inclusive 
conservação do jardim ...•........•. 

7. Fardamento para o pessoal da Portaria. 

III 

DESPESAS D~SAS 

8. Despesas de prompto pagamento da Por-
ria . . ................. ... ..... . ... . 

9. Serviços extraordinarios da Secretaria. 
1 O. Eventuaes . . . : ....... .... ............ . 
1 i . Taxa de esgoto . . ....... ...... ..... ... . 
12. Publicacões na Imprensa Nacional ..... . 

Somma ..... .... .. . . ... ...... .. . . 

30 :000$00(} 

45:000$000 
16:000$00() 

30 :000$00(} 
iS:000$000 
36:000$000 

100$000 
i00:000$1JOO 

575:100$000. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro <le 1934. - Nogueira 
Lobo. 

N. 3 

Proposta de crcamento para o exercicjo de i935 

Pessoal variavel: 

2. Para pagamento de diaria a vinte e cinco 
serventes a 12$ cada um e sete ascen-

soristas a 10$ cada um . . . . . . . . . . 135 :420$000· 
Gratificações especiaes: 

Para gratificações especiaes por serviços ex-
traordinarios a juizo do · Presidente <la 
Camara ... ...... . . ...... ...•. .... 

Para pagamento de substituições . . ........ . 
Material: 

I - Permanente 

I Acquisição de livros, publicacões e en-
cadernações ..................... . 

li - De consumo 

II Objectos de expediente .............. .. 
III Conservação e limpeza do edifício ..... . 
IV Seguro ,conservação e limpeza dos mo-

veis . . .......... .. . ..... ; .... ... . 
V Custeio e conservação dos auto moveis . 

VI Força, luz, gaz e telephones ..... . .. .. . 

lii - Despesas diversas 

VII Fardamento do pessoal da portar-ia, au
tomoveis, ascensoristas e diaristas .. 

VIII Taxa de esgoto . . .... . ....... .. . .. .. . 
IX Eventuaes . . ........................ . 

48:000$000 
50:000$000 

30: 000$000• 

50: 000$000' 
30:000$000 

20 :000$000· 
50:000$000 

100 :000$000. 

35:000$000. 
136$200.-

75 :000$000' 
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X Para os servicos extraordinarios da Ta-
chygraphia, inclusive o de Annaes.. 20:000$000 

XI Para os serviços extraordinarios da Se-
cretaria e os da organização e revi-
são dos orçamentos . . . . . . . . . . . . . . . . 50:000$000 

XII Impressão e publicação dos Documentos 
Parlamentares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:000$000 

XIII Impressão e publicação àos debates na 
Imprensa Nacional . . . . . . . . . . . . . . . 230:000$000 

948:556$200 

Comparação entre a proposta de orçamento para f931 
e a de i935 

Pessoal variavel .......... . 
Gratificações especiaes .... . 
Para p::1gamento de substi-

tuições . . .......... ·. 

Material: 
Acquisições d elivros, publi

cações e encadernações. 
Objectos de expediente ..... 
Conservacão e limpeza do 

edificio .......... .. 
Seguro, conservação e lim-

peza dos moveis ...... . 
Custeio e conservação dos 

automoveis . . . ...... . 
Força, luz, gaz e telephones 
Fardamento do pessoal àa 

portaria e do almoxari-
fado . . ........... . 

Taxa de esgoto .......... . 
Eventuaes ............ .. 
Fara os serviços e!\:traordi-

narios da Tachygraphia, 
inclusive o de Annaes .. 

Para os servi<;os e:üraordi
nr.rios da Secretaria e 
os da organização e re
visão dos orcamentos 

Impressão e publicação dos 
Doc-umentos Parlamen-
tares . . ............ . 

Impressão e publicação dos 
debates na Imprensa Na-
cional •............ 

1931 1935 
212 Deputados 300 Deputados 

79:788$000 135:420$000 
2:400$000 40:000$000 

50:000$000 

20:000SOOO 
40:000$000 

25:000$000 

20:000$000 

50:000$000 
100:000$000 

30:000$000 
136$118 

50:000$000 

27:200$000 

40:000$000 

20:000$000 

230:000$000 

50;000$000 

30:000$000 
50:000$000 

30:000$000 

20:000$000 

50:000SCOO 
100:000$000 

35:000SOOO 
136$200 

75:000$000 

20:00C$000 

50:lJIJ0$000 

25:000$000 

230:000$000 
Sala das Sessões, Thomaz Lobo. 

N. 4 
Onde convier: 
Inclua-se a seguinte sub-consignação: 
Para alimentação dos mestres, machinist.as, motoristas, 

foguistas e marinheiros das embarcações da Inspectori :J. da 
C. D. - VOLUME VI i 1 
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Policia Maritima · e Aerea, á razão de 3$300 diarios, réis 
4.0:953$000. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 5 

Ao orçamento da despesa do Ministerio da Justica e Ne, 
gocios Interiores a ugmente-se, no Titulo I, Encargos Geraes 
da União, IV, Camara dos Deputados, Pessoal fixo, a respe- , 
ctiva dotacão de 446:442$134, para pagamento dos venci
mentos devidos a um vice-director, um chefe de secção, dois 
primeiros cfficiaes, um redactor de debates e um redactor 
de debates supplente, reintegrados no quadro dos funccío
narios da Secretaria da Camara dos Deputad-os. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1934. - Nogueira 
Penido. -Moraes Paiva. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado, 
pa1•a encaminhar a vot.ação. 

O Sr. Henrique Dodsworth (P ara encaminhar a votação) 
tw;ri.o J - Supponho, Sr. Presidente, que se trata da emenda 
publ ic.ada á pagina 14 do Avulso. 

O Sn. PRESrDENTE - E' precisamente es·sa a emenda em 
votur:ao. 

O ~H. HENRIQUE DODSWORTH - Desejaria chamar a 
altcmçiio Jo nobre Relator do Orçamento do Ministerio da 
Justic;a e Negocios Interiores para esta emenda, relativa ao 
pagamento de vencimentos devi dos a varios funccionarios da 
Camara, a qual mereceu de S _ Ex. parecer favor.avel no sen
tido de que a despesa corresse por conta do Ministerio da 
Fazenda e nü.o do da Justiça e Negocies Interiores. 

Nestn. hypot.hese, Sr. Presidente, acredito que o nobre 
Relator possa da.r parecer favoravel, desde que, em terceira 
discussão, seja a despesa, decorrente da approvação da emen
da. incluída no Orçamento a que S. Ex. alludiu na propria 
Commissão. (Muito bem) . 

O Sr. Nogueira Penido - Peço a palavra, como au tor da 
emenda. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, o Sr. Deputado No-
gueL:·a Penido. · 

O Sr. Nogueira Penido (Para encaminhar a. votação) -
- Sr. Persidente, na qualidade de autor da emenda e con
siderando a proposição nella contida de todo o ponto de 
vista justa, entendi-me com o iltustrado e digno representante 
do Estado do Rio de J aneiro, Sr. João Guimarães, de quem 
obtive a declaração de que, opportunamente, se manifestaria 
em sentido favoravel á medida. 

Nestas condiQões, Sr . Presidente, dou por finda minha 
mis~>ão, certo de que o illustre Relator do Orçamento da 

Justiça irá pronunciar-se a respeito. (Muito bem). 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:40+ Pág ina 67 de 116 

163-

O Sr. João Guimarães- Peço a palavra. 

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

O Sr. João Guimarães (Para encaminhar a. votação) -
Sr. Presidente, a Commissão de Orçamento, relatando a 

Despesa do Ministerio da Justiça, teve de considerar a emen
da que se acha sob o n. 4, do avulso, referente ao pagamento 
de 446:4428134 a diversos funccionarios da Camar.a dos Depu
tc:~.dos - :Pagamento de vencimentos devidos por exercicios 
findos. 

A Gommissão entendeu que não lhe competia incluir no 
Orcamenlo da Justiça verbas para pagamento de despesas da 
exercicios findos, visto como, afim de fazer face ás mesmas, 
exislc, no Orçamento da Fazenda, consignação ger.al. Como 
se trata de funcci0narios do Poder Legislativo, parece-nos 
que, approvada a emenda, como deve ser, á Commissã.o in
cumbirá determinar seja clla incluída no Qrcament..o da 
Fazenda, onde se encontra a verba referente aos exercicios 
findos. · 

Pedimos apenas, Sr. Presidente, por eslas razões, que a 
referida emenda, uma vez approvada, seja transferida do 
Orçamento da Justiça para o da Fazenda. (Muito bem,) 

O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a pala \Ta. 

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

O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, dada. a .situação em que nos encontramo-nos, 
no que diz respeito aos Orçamentos. não querendo crear diffi
culdades aos tramites regimentaes, para que possamos dar, 
dentro do prazo constitucional, a lei de meios da Republíca 
para o proximo exercício, eu me tenho abstido de encami
nhar as votações não só dos artigos. como das emendas au
nunciadas. Desejo, entretanto, resalvar o ponto de vista em 
que me colloco e bem assim o do Partido Republicano Mi
neiro em face da situação financeira do Paiz. 

?\ão podemos co~preender, por exemplo, Sr. Presidente, 
que, depois da exposição feita perante a Commissão de Or
çamento e da!:> :Finanças pelo Sr. Ministro àa Fazenda, con
tinuemos a consignar verbas para obras ainda não iniciadas, 
como essa para construcção do edificio e instatlat;ão da 
Secretaria do llfinisterio da Justiça. e Nego cios Interiores. 

Estamos em premencia financeira de tal natureza que 
se impõe a paralysação de obr~s. mesmo das já em anda
mento. Como, pois, iniciar construccões novas1 sumptua
rias, na Capital da Republica, se das mesmas não nos ad
vém augmentos de Receita ou melhoria para a situação 
economica do Paiz? 

Nãü comprehendo a frieza e a · indifferença com que 
presenciamos o que occorre. 

Já. me manifestei no seio da Commissão e vou, agora, 
repetir meu pensamento: em occasião analoga - mas não 
igual, visto como a da hora presente é muito mai.~ grave -
no começo do Governo Campos Salles, este se Julgou na 
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obrigação de vir perante a Camara com uma mensagem ex
plicativa da situação e com um plano de reforma, afim de 
conseguit> remedial-a. 

Agora, entretanto, estamos -de b:raços c,ru<Zados ·e -tUs 
circumstancias são muito mais a receiar. V. Ex., Sr. Pre
sidente, que é um conhecedor das nossas finanças, sabe 
pex.f~itamente que a situação de agora é mais séria, que 
está a exigir uma prudencia, um tacto, uma coragem fis
cal - para empregar expressão cara a V. Ex. - qualida
des que estão faltando, neste momento, aos membros do Po
der Legislativo ; estão faltando, sobretudo, ao Governo, por
que, conforme accentuei, a elle cabe a iniciativa dos córtes 
profundos, necessarios, na Despesa publica, no plano de 
reformas a que o Poder Legislativo não negará sua colla
boração. 

E ra esta a drelaração que julgava necessaria, para re
salvar as nossas responsabilidades em face da votação dos 
Orçamentos. (Mttito bem.) 

Em seguida, é approvàda a emenda, n. 5, 
para fazer parte do Orçamento da Fazenda . 

O Sr . Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

12 

ORÇAMENTO DO EXTERIOR 

Votação do projecto n. 48-A, de 1934, fí:can
do a despesa do llfinisterio das Rela.çõ~s Exte
riores, para o exercício de 1935, com emendas da 
Commissão de Orçam e'Ttto (2a discussão) . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto, 
salvo as emendas. 

Approvado o seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 48 - 1934 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a dispen
der, pelo :Ministerio da Rela~ões Exteriores, a quantia de 
45.720 :325:;000 com os serviços abaixo designados: 

Verbas: 
1a Secretaria de Estado . . ... .. ..... . 
2a. Serviço diplomatico . . . ......... . . 
3a Serviço consular . . ... .... . ..... . . 
48 Compromissos internacionaes . 
58 Ajudas de custo . . . . .... . .. ........ . 
6a Eventuaes . . .. · · . . · · · · · · · · · · · · · · · 
78 Disponibilidade . . .. ....... . ... .. . 
ga. Recepções officiaes . . ........... . 
ga Conselho Federal do Commercío Ex-

terior . . ..... . .............. . 
10a Addicionaes .................. . 

Total • 

4 .220:325$000 
17.851:000$000 
15.574:030$000 
4.170 :570$000 
i . 85 o :000$000 
1. 430 :000$000 

150:000$000 
200:000$000 

120 :000$000 
154:400$000 

45.720:325$000 
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O Sr. Presidente- Vou suhmetter a votos as emendas. Só 
na emendas da Commissão. 

Approvadas, successivamente, as seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

Emenda n. 1. 

Despesa do Ministerio ctas Rela(,)ões Exteriores 

Verba sa - Servioo Consular - Na Sub-Consignação 
n. 6. Onde está: -

60 auxiliares de consulados, etc. . 2.250:000$1)00 

Diga-se: 
59 auxiliares, etc. . . 2.212:500$000 

Na Sub-Consignação n. 7: 
Auxiliares cootractados . . .......... . 1.213:560$000 

Diga-se: 

Auxiliares contractados . 1.251:060$000 

N. 2 

Despesa do Ministerio das Relacõe!i Exteriores: 
Na Verba 108 ~ Addicionaes. 
Onde está: 

1 Primeiro Secretario de Leg~cão com fO 
annos . . . . ......... · · · · · · · · · 

Diga-se: 

z Primeiros Secretarias de Legação com iO 
annos de classe . . .......... . 

Onde figuram; 
5 Primeiros Secretarias de Legação, com 5 

annos . . ................... . 
Corrija-se: 

4 Primeiros Secretarias de Legacão, oom 5 
anos de classe • • ............... . 

Augmento: 20 :000$000. 

N. 3 

Verba 411. - Pessoal n. f: 

Congressos e conferencias : 

Onde se diz 400 :000$ diga. . . ........... . 

40:000$000 

80:000$000 

100:000$000 

80:000$000 

500:000$000 
Verba sa. - Pessoal n. i - Ajudas de Custo: 

Onde se diz: f. 850:000$ diga-se . . . . . . 2. 000:000$000 

Verba 68 
- Material - Eventuaes: 

Onde se diz 1. 400:000$ diga-se . . .... 1.700:000$000 
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O Sr. Presidente - Ha uma emenda que não consta do 
avulso, porém, publicada no Dia'l'io do Poder Legislativo e 
-vou submettel-a a votos. 

Approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 4 

Reparticões internacionaes 

Verba 4a - Material - N. f. 

Onde se diz: 1. 500:000$ diga-se. . . L 800:000$000 

O Sr. Presidente- O projecto passa á 3• discussão. 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

Votação do projecto n. 49-A, de 1934, fixan
do a despesa do Ministerio da Marinha, para o 
exercício de i935, com parecer da Commissá.o de 
Orçamento sobre as emendas (2a discussão.). 

O Sr, Presidente -Vou subemetter a votos o projecto. 
salvo as emendas. 

Approvado o seguinte artigo do 

PRQJECT() 

N. 49- i934 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a dis-
pender, pelo Ministerio da Marinha, a quantia de réis 
230.64.0:958$000, com os serviços abaixo designados: 

Verbas 

f. • Secretaria de Estado ........... . 
2. • Almirantado ................... . 
3. • Estado Maior ............... . 
4. • Directoria do Pessoal ........... . 
5. • Directoria da Marinha Mercante .. 
6. • Directoria da Aeronautica ....... . 
7. • Directoria da Navegacão ........ . 
8. a Dírectoria da Fazenda .......... . 
9. • Directoria de Engenharia Naval .. 

10. • Directoria ãe Sa.ude ............ . 
H.· Directoria de Ensino ............ . 

:f.2. • Directoria de BibHotheca ........ . 
1.3. • Directoria do Archivo .......... . 
i4. • Justiça MiUtar ................. . 
f5. • Escola de Guerra Naval .. , ...... . 
!6. • Escola Naval ................... . 
f 7. • Arsenaes ....................... . 
18. • Directoria do Armamento ........ . 

:f.9.• Imprensa Naval ................ . 
20. • Forca Naval .................... . 

2.254:174$000 
9:600$000 

~90:258$000. 
62:400$000 

f. 532 :932$00 o 
4.239:380$000 
3.948:770$000 
5.760:960$000 

54:080$000 
L031. :910$000 
1..076:840$000 

41:200$000 
51:200$000 

64.6:680$000 
149:800$000 

L 464.:210$000 
7.706:039$000 
2.142:713$000 
i .229:000$000 

75.612:812$000 
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21. • 'Classes inaetivas ................ . 
22. a Munições de bocca .............. . 
23. a Eventuaes ...................... . 
24. • Material ....................... . 
25. • Novos arsenaes e bases de viação . 
26. ~ Subvenções ..................... . 
27. • Renovaçl'i.o da E1=;quadra ......... . 
28. • Commissões no estrangeiro ...... . 

29. • Gratificações addicionaes ........ . 

Total ....................... . 

i9.880:000SOOO 
21.000:000$000 

3.600:000$000 
15.500:000$000 
11.000:000$000 

1.00:000$000 
48.000:000$000 
1.450:000,SOOO 

170:000$000 

230.640:958$000 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas. 

Rejeitada a emenda n. 1. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 2 

.Substitua-se na verba 27" - Renovação da Esquadra 
40.000:000$000 (quarenta mil contos de réis) reduzin

do-se a dotação a 8. 000:000$000 (oito mil contos de réis), 
que se destinarão apenas á "CoP..servação da Esquadra" exis
tente . 

.Suprima-se a verba 28" - Commissões no Estrangeiro 
- 1.450:000$000 (mil quatrocentos e eincoenta contos de 
réis). 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 193-í. - Mot.{IJ"t 
Laqo. 

O Sr. Mózart Lago - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Mo
zart Lago. 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, em 
relação a outros argumentos de despesa propostos nos di

versos orçamentos para obras novas, inclusive o consignado 
na. emenda n. 1 do Ministerio da Justica, já enviei á Mesa a 
minha declaracão de voto contrario. 

Afim de não perturbar a marcha dos orçamentos, deixo, 
por emquanto, de tomar attitude mais decisiva contra a ap
provação desses gastos, que reputo perfeitamente adiaveis, 
deante da situação financeira que o Paiz atravessa. Foi ~se. 
tambem, o objectivo que tive em mira qu1l.ndo apresentei a 
emenda n. 2, ao Orçamento da Marinha, emenda que, como
V. Ex. sabe, despertou certo ruído, em virtude de um mal 
entendimento sobre expressões de que usei. Não obstante, o 
relator do orçamento deu a essa emenda parecer pelo qual 
fiquei no pleno conhecimento de que o Paiz não· vae despen
der essa vultosa verba e, sim, adquirir navios mediante troca 
de mercadorias. 

Não ha, portanto, razão para que mantenha a minha 
emenda, que formulei pelo oriterio geral, que procur() obser
var, de propor córtes a todas as despesas de material. 
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O SR. PRESIDENTE - V. Ex. pede a retirada da sua 
emenda? 

O SR. MOZART LAGO - Perfeitamente. 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento de retiradã., 
do nobre Deputado. 

O projecto passa á 3a discussão. 

13 

ORÇAMENTO DA GUERRA 

Votação do projecto n. 50-A, de 1934, fixan
do a despesa do Ministerio da Guer'ra., vara o exer
cicio de 1935, com parecer da Commissão de Or
çamento sobre as emendas (2.s. discussão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o proJecto, 
salvo as emendas. 

Approvado o seguinte artigo do 

PRO.TECTO 

N. 50 - 1934. 
' . ) 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a dis-
pender, pelo Ministerio da Guerra, a quantia de 4.29.558:073$, 
com os serviços abaixo designados: 

Verbas~ 

1.3 Administracão Central .............. . 
2.e. Justiça Militar ...................•... 
a.a. Estado-Maior do Exercito . - ........ . 
4: Instrucção Militar ............... . 
fi. e. Serviço do Material Bellico ......... . 
6.a Serviço de Engenharia .............. . 
7.e Serviço de Aviação ................. . 
s.a Serviço de Intendencia do Exercito .. 
9.& Serviço de Saude ...•................ 

i o. a. Serviço de Veterinaria ............. . 
H.a. Serviço de Remonta ................ . 
12.a Defesa de Costa ....... - ............. -
13.a. Soldos e gratificações de officiaes .•.. 
i4.6 Soldos, etapas e gratificacões de pra-

eas ............................... . 
15.s Classes inactivas ........ . ........... . 
16.a Ajudas de custo e· transportes ...... . 
17 .a Empregados addidos ................ . 
18." Despesas eventuaes •.......•......... 
19.a. Commissão em paiz estrangeiro-~ ... . 

Total. .......................... . 

2.195:443$000 
!.989:362$000 
3.6i6:990$000 
9. 941 :298$000 

25.34.4:992$700 
8.895:124~000 

i6.895;740$000 
49.066:872$500 

4..351:384$000 
696:600$000 

i.i83:400$000 
293:050$000 

90,109:600i000 

166.037:169$00i) 
38.322:883$800 

4..900:000$000 
59:831$000 

1.658:333$000 
4.000:000$000 

429.558:0736000 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas, a 
partir das da Commissão. 
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Approvadas, successivamente. as seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. 1 

Accrescente-se na legislação citada e em todas as verbas 
do Orçamento: Decreto n. 24.168, de 25 de Abri~ de i934. 

N. 2 
Verba 58 • 

Augmente-se a sub-consignação n. 23, da verba 5a. -
Serviço de Mater ial Bellico, Consignação Pessoal, de réis 
9:600$, divididos em ordenado e gratificação, corresponden
tes aos vencimentos do Almoxarife da Fabrica de Polvora 
sem Fumaça de Piquete . 

. N. 3 

Verba 58 • 

Serviço de Material Bellico, Consignação Material -
Sub-consignação Material Permanente. 

Augmente-se de 747:721$800. 

N. ~ 

Pelo decreto n. 24.632, de i de julho do corrente anno, 
foi organizado o "Quadro de Escreventes do Ministerio da 
Guerra". O artigo 12 fixa os vencimentos para o pessoal, de 
accordo com as respectivas categrias. A despesa eom o 
referido quadro é. a seguinte: · 

Escreventes : 

iOO de f& classe a 8:400$ ... . . . . .. ... . . . 
200 de 28 classe a 7 : 200$. . . . . . . . . ..... . 
400 de 3a classe a 6:000$ ....... . ...... . 
iOO de 48 classe a 4:800$ .... . . ..... .. . 

840:000$000 
:1.440:000-'000 
2.400:01)0$000 

480:C00$000 

5.160:000$000 

O Sr. Presidente - Passa-se á votação do.s emendas de 
plenario. 

Approvacias as seguintes 

EMENDAS DO PLENARIO 

N. i 

Verba 7a - Serviço de Aviação: 

Consignação - Material: 

I - Material Permanente . . . . . .. . .. . . i0.243 :000$000 

Gala das S~ssões, 19 de Setembro de 1934. - PradO 
KeUv. 
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N. 2 

Verba ga - Estado Maior - Consignação Pessoal -
Subvenções : 

N. 1 O - Missões, etc. : 
Supp1·üua-se do Orçamento do Minist.erio da 

Guerra e inclua-se no da Educação e 
Saúde Publica, as subvenções com as 
suas especificações e no mesmo total de !45 :000$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Valente 
de Lima. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 3 

Verba 3a - Estado Maior - Verba Pessoal - Accres
ceote-se: 

Inspectoria de Fronteiras: 

N. 7 - Para pagamento de gratificações es-
peciaes ao pessoal (mais)....... 267:740$000 

Serviço de Protecção aos Indios - Ao-
crescente-se: 

N. 8 - Para pagamanto do pessoal do qua
dro e o em commissão (mais) .... 

N. 9 - Para pagamento do pessoal mensa-
lista, etc. (mais) ............ .. 

N. 11 - Ajuda de c-usto e serviços extraor-
dinarios, etc. (mais) ......... . 

N. 12 - Auxilio para fardamento do Por
teiro-continua, ~Serventes, 18to. 
(mais) . . ................... . 

V-erba Material - Accrescente-se : 
f - Materiai Permanente (mais) ... , ..... . 
2 - Material de Consumo (mais) ......... . 
3 - Despesas Diversas (mais) ........... . 

264 :000$000 

561:975$000 

fOO :000$000 

1:695$000 

{55:000$000 
298:000$000 
442:000$00{) 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1g.34. - Valente 
de Lima. 

O Sr. Góes Monteiro - Peco a pa.lavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votacão. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar & 
votacão, o Sr. Deputado Góes Monteiro. 

O Sr. Góes Monteiro (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, pedi a palavra para reotificar a emenda, 
que deve ser considerada tal fôra apresentada pelo nobr~ 
Deputado, Sr. Valente de Lima, e de accôrdo com o pare
cer recebido. (Muito bem.) 
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O Sr. Presidente - A Camara acaba de ouvir a rectifi
cação do Relator do Orçamento da Guerra. Os Srs. Depu
tados, que approvam a emenda nos termos da explicação 
que acaba de ser adduzida pelo Sr. Góes Monteiro, queiram 
conservar-se se:n.t:u!os. 

Em seguida, é approvada a referida emenda 
n. 3, de accórdo com o parecer verbal do se
nhor Relator. 

Rejeitada a emenda n. 4. 
E ' oonsiderada prejudicada pela emenda 1 

a de n. 5. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3a discussão. 

14 

ORÇAMEN'fO DO TRABALHO 

vtotação do proiecto n. 51 A, de 1934, fi:J:an
do a despesa do Ministcrio do Trabalho, Indu.s
tria e Commercio, para o e:eercicio de 1935, com 
parecer da Commissé.b de Orçamento sobre 
emendas (28 discussão) . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto, 
salvo as emendas . 

Approvado o seguinte artigo do 

N. 51 - 1934 

Art. O Presidente da Republica é autorizado a dis-
pender, pelo Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, 
a quantia de 19.128:752$000, coin os serviços abaixo desi
gnados: 

Verba ta Secretaria de Estado .. ........ . 
Verba 28 Departamento Nacional do Tra-

balho. . . . ..... .............. .. . 
Verba 31:\ Departamento Nacional da Pro-

priedade Industrial. . . . . .... ... .. . 
Verba 4!1 Departamento Nacional da In-

dustria e Commercio. . .. . . . . .. . .. . 
Verba 5a Departamento Nacional de Po-

voamento. . . . ... . ............. . 
Verba 6a. Departamento de Estatística e 

Publicidade. . . . ..... . . ......... . 
Verba 7a. Conselho Nacional do Trabalho .. 
V-erba sa. Departamento Nacional de Segu

ros Privados e Capitalização . • . . . . 
Verba ga Inspectorias Regionaes. . ..... . 
Verba 10a. Instituto Nacional de Teehno-

logia. . . . . . ................... . 
Verba 11 a. Subvenções e a uxilios. . .... . . 
V-erba 12a. Disponibilidade. . . . .... .. . 
Verba 13a. Eventuaes. . . ... . .......... . 

Total ... ....................... . 

1. 916:360$000 

3.201:860$000 

923:200$000 

1 . 404:730$000 

1. 780:020$000 

LH7:7i0$000 
1.459:400$000 

908:380MOO 
2.875:600$000 

1. 381 :400$000 
2.070:172$000 

9:920$000 
80:000$000 

19.128:752$000 
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o Sr. Presidente- Vou submetter a votos as emenãas, a 
partir das da Commi.ssão. 

Approva:das, successivamente, as seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. i 

Verba 5 - Departamento Nacional do P{)voamento 
Sub-consignação n. - Pess().al 

Accrescente-se : 
Para serviço de id~mtificação de immigrantes : 

1 chefe de ..serviço de id·entificação . . . . . . . . 12:000$000 
3 dactyloscopistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:200$000 
2 identificadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:400$000 

N. 2 

Verba 13 - Eventuaes : 
Para oocorrer a despesas imprevistas e especiaes de fis

calização - Accrescente-se (cincoenta contos). 50:000$000. 

N. 3 

Verba 9 - Inspectorias Regionaes: 
3. P~ssoal contractado-Augmente-se: ( qua-

renta oontos) . . . . ...... . ....... . .. . 
4 . Ajudas de custo - Augmente-se: (qua-

renta. contos) . . . . .. . . . . . .... . . .. . . . 

N. 4 

Verba H - Subvenções e Auxilias: 

40 ;000$000 

40:000$000 

80:000$000 

Para cumprimento do disposto no art. 4<>, letra o: . 
Dec. 22.789, de :1 de Junho de 1.933 . . . . . . 400:000$000 

O Sr. Presidente - Passa-se á votação das emendas de 
plenario. 

Votação da seguinte 

EMENPA 

EMENDAS DE PLEN.'\RTO 

N. f 
A' verba. 11a: 

Subvenções e Auxilias 

Il - Auxili<ls diversos 

Aoorescente-se a sub-oon·signação seguinte: 
-Auxilio para as despesas com a installação 

do "Hospital do Funccionario Publico", 
cr·eado pelo decreto n . 24.217, de 9 de 
Maio de 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 :000$000 
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Passando o total da v-erba a ser da impor-
tancia de. . . . ..................... 2. 570:172$000 

Sala das Sessões, f 9 de Setembro de 1934. - MorG.fJs 
Paiva. -Nogueira Penido . 

O Sr. Nogueira Penido - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

O Sr. Presidente -..:. Tem a palavra, para encaminhar a 
votacão, o Sr. Deputado Nogueira Penido. 

O Sr. Nogueira Penido (Para encaminhar a votação) -
Sr. P residente, a emenda n. 1, de autoria da representa
ção dos funccionarios publicas, manda destacar a verba de 
600 contos para insta Ilação do hospital a que se refere. -
O parecer exarado pelo Sr. Relalor, Sr. Edgard Teixeira Leite, 
é contrario. Em que pese, porém, á consideração que me 
merece o illustre Deputado classista, sou obrigado a decla
rar ser illogica a conclusão de S. Ex., pois aberra das premis
sas. 

E' assim que 13. Ex. entende que, a iniciativa da cr ia
cão de um hospital para os funccionarios publicas, é muito 
util, que esta Metropolc precisa de nosocomios, que a "quan
tia solicitada na emenda se destina á compra de material, 
a.pparelhos, raios X, sala de operações, eLe., que serão ad
quiridas e" installadas, depois de concluídas as installações." 

Ora, todos quantos conhecem os trabalhos de constru
cção de um hospital, Sr. Presidente, sabem que, precisamen
t e para installação e apparelhagem de l'aios X e de outros 
servicos technicos, é indispensavel que esses trabalhos obe
deçam desde o inicio a determinadas r-egras e planos coll) 
semelhante objectivo. Nestas con.:iições, destinar a dotação 
da verba para depois da construcção do edificio, equivale a 
um absurdo. Faço, por isto, um appello ao nobre Relator no 
sentido de que, corrigindo a conclusão do seu parecer, opine 
em S·entido favoravel; e, em caso contrario, appello para o 
plenario, na qualidade de r.epr.esentante do funccionalismo 
publico. (Muito bern; muito bem.) 

Em seguida, rej eitada a emenda n. 1. 

Approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 2 

Onde convier: 

Verba 5a - Augmente-se : - Para o servico 
de immigração - limitação, seleccão e 
localização de immigrantes . . • . . . . . . . . 1. 000 :000$000 

Sala das Sessões, i9 de Setembro de 1934. -Xavier fk 
Oliveira. - Figueiredo Rodrigues. 

·o Sr. Presidente - O projecto passa á 3 .. discussão. 
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15 

ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando 
a despesa do Ministerio da Educação e Saude Pu
blica, para o exercício de 1935, com pa~·ecer da 
Q ~mmissão de Orçam<:nto sobre as emendas (2a. 
discussão) • 

O Sr. Presidente -Vou submetter a votGs o projecto, 
salvo as emendas. 

Votação do seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 52- 1934 

ArL É o Presidente da Republica autorizado a dispen
der, pelo Ministerio da Educacão e Saude Publica, a quantia 

de 159.336 :801$-íOO, com os serviços abaixo designados: 

Verbas 

1a Secretari<J de Estado ............. . 
2~ Instituto ae Ensino ............... . 
3a Universidaae do Rio de Janeiro .... . 
4a. Universidade Technica Federal .... . 
5a. Superintendencia do Ensino Indus-

trial . . . . • ................. . 
6a Museu Historico . . . ............. . 
1 a Escola Normal de Artes e Offícios 

Wenceslau Braz . . . ......... . 
sa Casa de Ruy Barbosa .............. · 
ga Museu Nacional ................. . 

10a Ohservatorio Nacional . . ........ . 
1 P· Bibliotheca Nacional ............. . 
12a Directoria de Defesa Sanitaria In-

ternacional e da Capital da Re-
publica . . . . . .............. . 

:13a Directoria. dos Serviços Sanitarios 
nos Estados . . . ............. . 

14a Directoria de Proteccão á Materni-
dade e á Infancia ............. . 

15a Directoria de Assistencia Hospitalar 
16a Directoria de Assistencia a Psyco-

pathas e Prophylaxia Mental. .. 
1 ia Serviço de Jnspecção do Ensino ... . 
1sa Instituto Osvv·aldo Cruz· ........... . 
196 Inspcctoria de Aguas e Esgotos .... . 

20a Obras . . ...................... . 
21 6 Pessoai em disponibilidade ....... . 
22a. Subvenções . . . . . .............. . 
233 Gratificações addicionaes . . . ..... . 
243 Eventuaes . . . . . ................ . 

Total . . . . . ........................ . 

18.814 :663$5{)0 
10.952:839$000 

9.749:599SOOO 
3.928:910SOOO 

4.148:400$000 
256:310$000 

1..0-10:5303000 
72:300$000 

1.000:212$000 
589:384$000 
922:600$000 

20.2H :095$000 

:1:17 :720$000 

1. 715:715$000 
4.091:036$000 

6 . 772 : 688-S500 . 
6.07i ;200$000 
1.. 9211: 17i$0ü0 

50.279:088$900 
767:890$000 
150:000$000 

14.578:6508500 
976:800$00C 
200:000$00U 

159.335:801$400 
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O Sr. Acurcio Torres -· Peço a palavra. 

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

O Sr. Acurcio Torres (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, duas emendas iguaes quanto á dotação, dif
ferentes apenas em relação aos funccionarios a atteuder, fo
ram apr esentadas, uma ao Orçamento da Justica. outra ao 
da Educação . 

O SR. AooLPHO B ERGAlVHNJ - Situações identic-as, com 
pareceres diversos. Pullulam as incongruencias nesses or-
çamentos de afogadilho . · 

O SFL ACURCIO TORRES- O Sr . Deputado João Gui
marães, em seu parecer sobre o Orçamento da Justiça, acon
selhou a approvação da emenda que áquelle Orçamt!nlo fôr!l. 
apresentada, e que diz: 

"Para alimen tação dos mestres, maclü n istas, mo
toristas, foguistas e marinheiros das embarcações da 
Inspcctoria de Policia ~1nritima c Acrea, a razão de 
3S300 diaríos -- 40:953$000~. 

E o Sr. Deputado João Guimarãús assim concluiu: 

'""Parecendo á Commissão que juslo é o objecLivo 
àa emenda dos Srs. Deputados, ncceita-a como sus
gestão e converte-a em emenda da Commissão para 
2a discussão do Or~,amenío da Justiça". 

Como vê V. Ex . Sr. Presidente, essa . emenda jú foi 
adaptada pela Camara, uma vez que o nobre Presidente vem 
annunciando o resultado das votações, dando como approva
das as emendas que têm parecer favoravel da Commissão. 

Ora, emquanto essa emenda era apresentada quanto a 
foguistas e machinistas da Policia Maritima e Aerea nó Mi
nisterio · da Justiça e era approvada, outra era offerecida 
pelos mesmos nobres Deputados, o primeiro dos quaes, o 
Sr. Moraes Paiva, ao Orçamento da Educação, dizendo: 

"Para occorrer ao pagamento de diarias de ali
mentação aos mestres, machinistas, guardas sanita
rios marítimos, motoristas, foguistas, marinheiros, 
moços, machinistas sanilarios e desinfectadorcs, á ra
zão de 3S333 diarios a cada um durante 365 dias 
105 :839$415". 

O SR. NoauEmA PENIDo - Aliás, a emenda é de minha 
autoria e com ella está de pleno accordo o Sr . DeputadO' 
Moraes Paiva .. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, eu, ha 
pouco. quando disse que a emenda do Ministerío da Justiça 
era do Deputado Moraes Paiva e não de meu aparteanlc, 
disse-o porque identifiquei perfeitamente o Deputado Mo
raes Paiva. O Deputado Moraes Pai v a não é, em absoluto: 
o que me está aparteando, o qual se chama Nogueira Penido . 

O SR. NOGUEIRA PENIDo - E foi subscriptor da emen
da n. 45. 
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O SR. ACURCIO TORRES- A emenda é assignada, em 
primeiro Jogar, pelo Deputado Moraes Paiva. 

O Sa. NoauErRA PENIDO - A emenda a que me refiro 
tem o n. 45 e é subscripto em primeiro Jogar pelo Deputado 
Nogueira Penido. 

O SR. ACURCIO TORRES - Então, V. Ex. está se re
ferindo á emenda a que eu não alludi. 

Sr. Presidente, emquanto, em relacão á emenda do Mi
nisterio da Justiça, a Commissão opina a favor e o pienario a 
actleita, a mesma Commissão, através do nobre Deputado 
Waldemar Falcão, relator do Ministerio da Educacão, opina 
pela rejeição de emenda que favorece a machinistas, fogui;;
tas, guardas sanitarios e desinfectadores da policia sanitaria 
marítima. 

De duas uma: ou o Thesouro não comporta mais des
pesa alguma e a ninguem se deve dar diarias, ou então, como 
entendeu a Camara, as diarias <levem ser dadas aos foguistas, 

· machinistas e marinheiros da Policia Marítima e devem tam
bern ser dadas aos desinfectadores, guardas sanitarios, ma
chinistas e foguistas da Policia Sanitaria Marítima. 

O Sa. MoRAES P AlVA - Quero salientar ao nobre Depu
tado que se trata :apenas de resLabelecer diarias, que esses 
funccionarios já ha muitos annos vinham percebendo para 
alimentação. 

O SR. ACURCIO TORRES - Como pondera o illustre 
collega, Sr. Moraes Paiva, no goso dessas diarias sempre es
tiveram esses servidores da Nação. O Governo Provisorio 
tirou-lhes taes diarias. A C amara já as restaurou quanto 
aos diaristas da Policia Marítima; queremos agora r estabe
lecei-os, no Ministerio da Educação, no tocante aos guardas 
sa.nitarios e desinfectadores. 

Pergunto: os motivos com os quaes foi apresentada essa 
emenda são ponderaveis? São. Quem nol-o diz? O Deputado 
Waldemar Falcão, que declara: "Por mais ponderaveis que 
sejam os fundamentos da emenda, não é possível attendel-a 
no presente momento, por isso que, estando em phase de 
organização a Directoria de Defesa Sanitaria Internacional, 
n ão seria aconselha,·ei estatuir, desde já, um quantitativo 
orçamentario para fazer face a necessidades cuja extensão 
não se póde ainda prevêr" . 

Indago: que terá com a organização da Defesa Sanitaria 
Internacional o restabelecimento de diarias para pequenos 
servidores da Nação, para humildes empregados publicas, 
quando, no orçamento de outro Ministerio - o da Justiça -
a Camara acaba de restabelecei-as para functlionarios je ca
tegoria tctentica, em serviço na Policia Maritima? 

Não. A Camara não póde, para não ter dois pesos e 
duas medidas, para não decidir de modo desigual duas ques
tões perfeitamente idcnticas, deixar de approvar a emenda, 
com parecer contrario, da Commissão de Orçamento. 

Peco a V. Ex. , Sr. Presidente, quando submetter ao 
voto da Camara, á guiza do que ha pouco fez com o nobre 
Deputado Sr. Goes Monteiro, a emenda n. 45, do orçamen
to ora em votação, o faca com a restricção, qu..:; requeiro, da 
que a emenda seja approvada tal como nella se contem, re
jeitado, assim, o parecer da Commissão de Orçamento. 
(Muito bem; muito bem) • 
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O Sr. Walde.mar Falcão - Peço a palavra. 

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

O Sr. Waldemar Falcão (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente. o nobre Deputado pelo Estado do Rio, 
Sr. Acurcio Torres, defendendo, com muita eloquencia, a 
emenda apresentada ao Orçamento da Educação, de que sou 
relator, pelos Srs. Deputados Nogueira Penido e Moraes Pai
va, que tanto illustram a representação dos funccionariqs 
publicos civis nesLa Casa, quiz attribuir-me um illogismo, no 
qual, na verdade, S. Ex. é que incorreu . 

S. Ex. entende que Policia Marítima, Aerea e Fluvial 
vem a ser a mesma causa que Defesa Sanitaria Internacio
nal, na Capital da Republica. 

O SR. AcuRcro ToRRES - Absolutamente não affirmei 
isso. São cou·5as diversas. 

O SR. WALDE.:\1AR FALCÃO - Disse eu, no parecer, 
que o Regulamento do Serviço de Defesa Interna
cional, na Capital da Republica, estava ainda em phase de 
elabcração. Nessa ordem de idéas, é perfeitamente logico 
admiLtir-se que a propria regulamentação venha a attender. 
de maneira efficienLe, a questão da alimentação desses ser
ventuarios humildes da Defesa Sanitaria Internacional, na 
Capital da Republica.. 

O SR. NoGUEIRA PENrno - Até lá, elles não comem ... 
0 SR. ACURCIO TORRES - A emenda visa res tabele

cer um beneficio em cujo goso elles se encontravam ha 
quatro annos. Veja V . Ex . que estamos falando precisa
mente no dia 24 de Outubro. 

O SR. W.I\LDEMAR FALCÃO- Entendi, e penso, logica
mente, que a regulamentação do serviço poderia attender 
de tal modo a s ituação desses funccionarios, que elles 
até nem precisassem de alimentação paga pelos cofres pu
blicas, no desempenho da actividade que lhes incumbe. Se 
tal não acontecer, está claro que o Governo providenciará a 
respeito. E aqui estarei para satisfazer, com o meu voto. e 
o meu parecer, a reivindicação, muito justa, desses homens. 

O SR. AcuRCio ToRRES - Si argumentassemos apenas 
com as bdas intenções de todos nés, o Paiz esLar!a salvo. 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - Affirmei, sim. que era 
illogico e pouco methodico, no momento de se regulamentar 
um serviço, fixar desde logo quantitativo para a alimlmta
cão de machinistas e fogui?.tas. 

0 SR. ACURCIO TORRES- V. Ex. pensa, então, qUe não 
ba um serviço de defesa sanitaria marítima? 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - Julguei que não podia
mos ter ainda base exacta para dizer quanto era necessa
rio consignar no Orçamento afim de fazer face a essas des
p es.as. 

0 Sn. ACURCIO TORRES -Aqui está: são 105:000$000. 

O SR. WALDEMAR FALCÃO -Ora, não havendo essa 
base, achava eu inopportuno estipular a dotação destinada. 
a tal fim. 

C. D. - VOLUME VI 12 
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Não tive, absolutamente, o intuito de suffocar os direi
tos desses .serventuarios, até porque não é de meu feitio 
opprim.ir humildes funccionarios. 

o Sn. ACUFlCJo ToRRES - Nem attribui a V. Ex. seme
lhante intuit,o. 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - Quiz, Sr. Presidente, 
dar esta explicação á Camara, afim de que se não supponha 
tenha eu incorrido no illogismo que me foi attribuido pelo 
nobre collega, Sr. Acurdo Torres. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Nogueira PeDido - Peço a palavra. 

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

O Sr. Nogueira Penido (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, autor da emenda em votacão, entendo do 
meu dever occupar a tribuna, para mostrar crue não assiste 
razão ao m~u eminente amigo, Sr. Deputado Waldemar Fal
cão. 

Em verdade, não ha a menor distincção entre marinhei
ros e foguistas da Policia Maritíma, e marinheiros e foguis
tas da Directoria de Defesa Sanitaria; e, no emtanto, são 
concedidas diarias aos primeiros, e negadas aos ultimes. 

O SR. HENR!QUE DonswoRTH - Aliás, votei a favor da. 
emenda, no seio da Commissão. 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - Trata-se, Sr.'. Presiden
te, de diarias para alimentação e esta não póde aguardar 
qualquer remodelação de serviço, como pretende o senhor 
Relator do Orçamento da Educação. Aliás, vejo, não o Re
lator dess-e Ministerio ou o do Ministerio da Justiça, mas a 
Comrnissão de Orçamento, positivamente, em situação illo
gica, oontradictoria, porque, no da Justiça., approva medidas 
destinadas á alimentação de pequenos empregados, ao passo 
que, no da Educação, rejeita emenda rigorosamente identiea. 

Não ha fugir, Sr. Presidente, - justiça. de dois pesos 
e de duas medidas, - como já foi dito. 

Cumpre, aind~, accrescentar que se cogita de restabe
lecer diarias que, ha dez annos, vinham sendo abonadas e 
só foram suspensas por occasião do surto revoluciona·rio d) 
1930. 

Não é pr€ciso mais para justificar a necessidade da. 
approvação da emenda, conforme a formulei. (Muito bem; 
muito bem.) 

Em seguida, é approvado o artigo unico do 
projecto. 

16 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos as emendas, a 
partir das da Commissão . 

A:pprovada, successivamente, 813 seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. 1 

Verba 1s. - Secretaria de Estado: 
Eleve-se de 30:000$ e 20:000$, respectivamente, as do

tações das sub-consignações 2 e a do Material. 
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N. 2 

Na. verba 2• - Instituto de Ensino, título li - Facul
dade de Direito do Recife, consignação· "Pes,soal", sub
consignação 2 - Pessoal, d<> quadro: dois profes-sores ca
thedraticos em disponibilidade a 14:400$ - 28:800$000. 

No titulo V - Collegio Pedro II (Externato), consigna
ção "Pessoal", sub-consignação 28 - Pessoal do quadro: 
tres professores cathedraticos, em disponibilidade, a 14 :400$ 
e mais um professor em disponibilidade: 9:600'$000 -
52:800$000. 

Na verba sa.- Universidade do Rio de Janeiro, titulo II 
!t'aculdade de Medicina do Rio de Janeiro, consignacão 

··Pessoal", sub-consignação 1 - Pessoal do quadro: cinco 
professores em d!sponibildads, a 14 :400~ - 72:000$000. 

Na verba 4a - Universidade Technica. Federal, titulo II 
Escola Polytechnica, consignacão "Pessoal", sub-consi

gnação - Pessoal do •quadro: cinco professores em disponi
bilidade, a 14.:400$ - 72:000$000. 

N. 3 

Verba 4• - Universidade Technica Federal: 
Substituam-se os dizeres da consignação "Pessoal" 

titulo Variavel 2 e 3, pelos seguintes: 
2. Pessoal coritractado na fórma do decreto 

n. 18.088, de 27 de janeiro de 1928 15:000$000 
3. Diarias a professores e alumnos para ex~ 

cursões e estagias de accordo com o 
art. 254 a respectivos §§ do regula
mento approvado pelo decreto nu-
mero 23.979, de 8 de marco de 1934 18 :000$000 

4. Para pagamento de quotas aos membros 
das commissões examinadoras de 
exames vestibulares e de segunda 
época, nos termos do § 2° do arti
go 289 e da letra e do art. 287 do 
regulamento .approvado pelo decreto 
n. 23.979, ,de 8 de marco de 1934. 5:352.000 

5. Gratificações por serviços extraordina~ 
rios fóra das horas de expediente, de 
accôrdo com o art. 399 do Regula
mento Geral de Contabilidade Pu-
blica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 :OU0$000 

6. Auxilio .aos serventes para a. acquisição 
d·e fardamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:500$000 

E da consignação "Material" - sub-consignações, 1, 2 
e 3 pelos seguintes: 
1. Material permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115:000$000 
2. Material de consumo e de transformação 50 :000$000 
3. Diversas despesas, inclusive subvenção ao 

Directorio Academico . . . . . . . . . . . . 20: 198$000 
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N. 4 

Verba 4~ - Universidade Techníca Federal: 
Transfira-se para a verba 3• - Universidade do Rio 

de Janeiro - a dotacão de 1.067 :8&0$000 consignada na 
verba 4", titulo II!I, da Escola de Minas, para custeio da 
mesma escola. 

N. 5 

Verba 7" -Escola Normal de Artes e Officios Wences
lau Braz . 

Reduza-se a 103:000$000 a sub-consignacão 2 - Mat'!
riàl de Consumo e Transformação e eleve-se a 40:600$000 a 
sub-consignação 3 - Diversas Despesas. 

N. 6 

Verba 11 • - Bibliotheca Nacional. 
Eleve-se de 20: OOOSOúO a sub-consignação 1. ~ :Material 

Permanente - e reduza-se de iguaL quantia a sub-consigna
ção 4 - Para éiecifrações, etc. 

N. 7 

Verba 12a - Directoria de Defesa Sanitaria Internacio
nal e da Capital da Republica. 

Reduza-se de 300:000$000 a sub-consignação n. 27 do 
Material, supprimindo-se nos dizeres da mesma sub-consi
gnação o seguinte: "1. 500:000$000 para". 

N. 8 

Verba 14• - Directoria de Proteccão á Maternidade e 
á Infancia. 

Eleve-se de 60:000$000 a sub-consignação 6 - Mate
rial de Consumo e Transformacão. 

N. 9 

Verba 18" -Instituto. Oswaldo Cruz. 

Eleve-se a 30:000$000 a sub-consignação 1 - Material 
Permanente e a 50 :OOOSOOO a sub-consignação 2 - Material 
de Consumo e Transformação, supprimindo-se, na consigna
cão Material o titulo - Laboratorio de· Chimica Physica . 

N. iO 

Verba 19" - Inspectoria de Aguas e Esgotos . 
Na consignacão 4 - Pessoal Variavel - onde se lê 

5. 626 :243$000, leia-se 6 . 026 :243$000. 

Na consignação 1 - da terceira parte - Serviços àe 
Esgotos, onde se lê 36.000:000$000, leia-se 34.100:000$000; 
no Material, sub-consignacão 1, onde se lê 500:000$000, leia
se 600:000$; na sub-cons ignação 2, onde ss lê 500:000$000, 
leia-se 620 :000$000; na sub-consignação 3, onde se lê r éis 
i. 500:000$000, leia-se i. 780 :000$000; na sub-consignação 4, 
onde se lê 810 :000$000, leia-se L8i0 :000$000. 
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N. fO A 

Verba 3a - Universidade do Rio de Janeiro. 

Eleve-se de 6 :G00$000 a sub-consignação 2 do Pessoal 
e de 4:000$000 a sub-consignação 2 e de 36:0006000 a .sub
consignação 3 do Material, accrescentando-se nesta ultima os 
seguintes dizeres : "Serviço tachygraphico e a subvencão de 
24 :000$000 ao Pirectorio Central de Estudantes". 

N. 11 

Verba 22a- Subvenções: 
Na sub-consignação 4 - substitua-se a palavra "federal" 

pelas seguintes: "em todo o Paiz" - (art. f50, letra e, da 
Constituição) . -

O Sr. Presidente - Passa-se á votação das emendas de 
plenario. 

A Commissão, ao dar parecer sobre as emendas, não 
seguiu a ordem numerica, vou submettel-as a voto, se
gundo a directriz adaptada pela Commissão. 

Approvada a seguinte 

EMENDA DE PLENARIO 

N. 11 
Ao orcamento do Ministerio da Educacão - Collegio 

Pedro II - Externato: 
(Material) 

Augmente-se a sub-consignação Remuneração ao pessoal 
mensalista, etc., para 118:932$000, assim se redigindo: 

i servente pintor e carpinteiro, a 515$000 
mensaes .. . . .............. -... . 

29 serventes, a 324$000 mensaes .......... . 
6 :180$000 

112:752$000 
Sala das Sessões, 18 ·de 13etembro de 1934 . - Henrique 

Dod.swortk. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. H A 

OrQamento da Educação 

Onde se diz, na dotação orcamentaria do Internato do 
Collegio Pedro li: 
1 medico . · . . ............... . . . .... . .... . 

Corrija-se: i medico ...... ... ....•.... 
7 :200$000 

i4:400$000 
Sala d<i.s Sessões, 18 de Setembro de 193~. -Henrique 

Dodswortk. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Pecv a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado. 
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0 Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - P~o a reti
rada da emenda n. :14 A, de minha autoria. 

o Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nobre 
Deputado. 

Ap:provadas, successivamente, as seguintes 

EMENDAS 

N. i2 A 

Emenda ao orçamento do Minislerio da Educação e Saude 
Publica - Collegio Pedro !I - Externato: 
Accrescente-se: "Remuneração ao pessoal ne-

cessario ao Curso complementar" . . . . . . 30:000$000 
Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. -Henrique 

Dodswortk. 

N. 13 A 

Ao orcamento do Collegio Pedro n - Internato: 

(Material) 

Redija-se da seguinte fórma a sub-consignação "Remu
neração do pessoal contractado na fórma do decreto nu
mero 18.088, etc. ": 

i dentista contractado . . ................. . 
1 cozinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
t servente machinista . . ................ . 
i servente barbeiro . . ... . ............ . 
2 ajudantes de cozinbeiro, a 4 :HO$ ....... . 
2 serventes copeiros, a 4:140$ ............ .. 
3 serventes ajudantes, sendo 1 de enfermei-

ro, f de :porteiro e 1 de machinista, 
a 4:1408 ........................ . 

30 serventes, a 3 :888$ . . ................. . 
2 serventes operarias, sendo 1 carpinteiro e 

6:000$000 
5:400$000 
5:400$00() 
5:400$000 
8:280$000 
8:280$000 

i2:420$000 
i16:M0$000 

1 pedreiro, a 6: 180' .............. . i2:360$000 

~ 80: 180$000 
Sala das Sessões, iS de ~Setembro de i934. - Henriqu,e 

Dodswortk. 

Rejeitadas, successivamente, as emendas nu
meros 32, 33 e 35. 

Votação das seguintes 

:r;MENDAS 

N. U 

Verba 2"-Faculdade de Direito de Re
cife: 

Remuneração dos professores do curs() de 
doutorando, augmente-se de mais ..... 2-í:000$000 
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Remuneração do pessoal mensalista contra-
ctado, augmente-se de mais ... ... ..... . 

Diarias, ajudas de custo, viagens, augmente-
se de mais . . ... .............. . ...... . . 

Taxas a serem pagas aos examinadores, au
gmente-se de mais • . .. . .....• ... .... . . 

Diver sas despesas, in~lusive pagamento de 
premias, augmente-se de maiS . . .... .. . 

6:000$000 

S:OOOSOUO 

10:800$000 

49 :6·00$000 

.Sala das Sessões, 15 de Setembro de 1934. - Edgard 
Teixeira Leite . - Osorio Borba. - Thomaz Lobo. - Ole
gario Ma?"ianno. -Alfredo C. Pacheco. ~ Luiz Barbosa. 
- Augusto Cavalcanti. - Solano da Cunha . - Hugo Na
poleão. - Xavier de Oliveira. - Alberto RoseUi. - Ar
lindo Leoni . - Francisco de Moura. - Ferreira Netto. 

N. 42 

Faculdade de Direito do Recife : 

Invariavel: 
2. Pessoal do quadro da Faculdade . ... . 

Variavel: 
3. Remuneração dos professores dos cur

sos de Doutorado e Bacharelado . 
4. Remuneração do pessoal mensalista. 

contractado (decreto n. 18.088. 
de 27 de janeiro de 1928) . . ... . 

5. Substituições e gratificações dos pro
fessores pela regencia de turmas 
desdobradas e representação do 
Director . . . . . .. .. . ... ... .... . 

6 . Diarias, ajudas de custo, viagens . . . . 
7. Taxas a serem pagas aos examinado-

res . . . ... ..... .. ... , .. .... ..... . 

Material : 

450:000$000 

84:000$(}00 

246 :000$000 

30:000$000 
15:000$000 

25:000$000 

8. Material permanente . . .. . . . . . . . . .. iOO :000$000 
9 . Material de consumo ou transforma-

cão . . • • .. • . .. . .. . . . . . • . . . .. • • 70:600$000 
·10. Diversas despesas, inclusive · subven~ 

cão ao Director academico (artigo 
105 do decreto n. 19.85!, de H 
de Abril de 1.931 e pagamento de 
premias a estudantes) . . . . . . . . . 2! :600$000 

Total . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. 1. 042:200$000 

Sala das Sessões. - Barreto Campello. 

O Sr. Presidente - A Commissão de Orçamento offereoeu 
ás duas emendas a seguinte · 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Na verba 2• - II - Faculdade de Direito de Recife 
eleve-se, na consignação Pessoal, de 24:000$000 a sub-con-
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signacão 3 e de 10:000$000 a sub-consignação 7 e na ~onsi
gnação Material eleve-se de :10:000$000 a sub-consigna
cão 10. 

o Sr. Barreto Campello -Peço a palavra, pela ordem. 

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

O Sr. Barreto Campello (Pela ordem) - A emenda n. 41 
está geminada, pelo parecer, á emenda n. q2, pois o pa
recer a ambas se refere. 

Pediria a V. Ex., Sr. Presidente, puzesse em votação, 
destacadamente, as emendas, afim de que a approvação do 
parecer quanto a uma não venha pr ejudicar a outra. (Muito 
bem.) 

17 

O Sr. Presidente - Vou submetter ao voto da Camara o 
substituiivo da Comrnissão de Orcamento, o qual, uma vez 
approvado, prejudica as duas emendas geminadas. 

O Sr. Barreto Campallo - Peço a palavra, para encami
nhar a votação. 

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

O Sr. Barreto Campello (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, por iniciativa do grande brasileiro, profes
sor Miguel Couto, a Constituição mandou, imperativamente, 
que 1 O o/o da arrecadação geral dos impostos fossem appli
cados, quer no orçamento da União, quer no dos Estados e 
Municípios, em materia de educação, de que depende indis
cutivelmente a formação util do Paiz. 

Esse dispositivo foi approvado sob calorosos applausos 
da Assernbléa Constituinte porque, realmente, affectava a 
questão maxima do Brasil. 

Dei-me ao trabalho, Sr. Presidente, de collectar, não 
só do orçamento do Ministerio da Educação, como de todos 
os outros, inclns:ive dos da Guerra e da Marinha, tudo quan
to, proxima ou remotamente, se referisse á materia de edu
cação, ·enquadrando nessa mesma rubrica até os asylos de 
psychopathas, casas de correcçüo e penitenciarias. 

Isso, positivamente, está fóra do pensamento do texto 
constitucional; como, porém, mais ou menos, poderia ser 
incluído em materia de educacão, tomei como sendo verbas 
de educação as destinadas áquelles estabelecimentos. 

Feito o traçado geral, o apanhado paciente, em calculas 
honéstissimos, cheguei á conclusão de que, para cobrir os 
10 % dos impostos orcados para o presente exercício, faltam 
1.499:920$000. 

Pedi, então, fosse consignada uma dotação de mais i66 
contos apenas, para a velha e tradicional Faculdade de Di
reito de Recife, necessitada de tudo, com sua bibliotheca se~ 
recursos, com seu parque abandonado, com um custoso eài
ficio e mobiliaria mais custoso ainda, carecendo de conser
vação. 

Tenho, porém, Sr. Presidente, deante de taes argumen
tos, deante de um imperativo constitucional que não admit
te sophismas, deante de calculas . taxativos e expressos que 
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cuidei solicitamente de organizar, tenho a incrivel surpresa 
de ver que a Commissão de Orçamento reduz esses 166 con
tos, que pedi a mais, para H contos de r~is sómente. 

Vejo, entretanto, approvada, agora mesmo, emenda con
cedendo mais 120 contos para o Collegio Pedro Il, que é no
tavel estabelecimento de ensino, mas que não póde, de fór
ma alguma, comparar-se á tradicional Faculdade de Direito 
de Recife; vejo, mais, approvada, em materiu de subvenção, 
uma emenda concedendo 50 contos de réis para a Faculdade 
da Bahia; vejo, ainda, approvada, dentro da miseria orça
mentaria, emenda consignando 10 . 420 contos para material 
bellico. (.Muito bem.) 

Não é possível, Sr. Presidente, que o primeiro Orca
menta da Republica comece violando a mais salutar, a mais 
bemfazeja de quantas disposi~ões adaptou a Constituição 
Federal. 

~ão é possível que, na verba de5tinada, imperiosamente, 
pela Constiluição, á ·educação. e da qual dependem a se
gurança nacional, as propr ias forcas armadas. e que é o pro
blema central, talvez uníco, do Brasil, se venha com eco
nomia, posith•arnenle, insustentavel, economia de palitos, 
pois attinge a menos de i20 :000$ e de:;tir.ada á Faculdade 
de Direito do Recife, justamente quando a mancheias, sem 
reserva alguma, se consignam dotações extraordinarias. posto 
haja um de{icit confesso dP. 500.000 :000$. Tal de{icit, Sr. 
Presidente, positivamente, não existe, porque as estimativas 
da Receita estão, em grande numero. aquem de 50 % da rea
lidade. 

Assim, peço á illustre Commissão, que não dê parecer 
favoravel á minha emenda, mas que cumpra o imperioso, o 
indeclinavel dever de respeitar a Constituicão. Trata-se 
mais de uma providencia de policia constitucional. 

Solicito, Sr. Presidente, que V. Ex. considere incon
stitucional, insubsistente, diante de imperativo expresso e 
taxativo da nessa Magna Carta. o parecer da Commissiio. e 
espero que a Camara approve, sem reserva alguma, a mi
nha emenda 42, porque contra ella, positivamente, não se 
póde articular seja o que fôr. 

Trata-se, Srs. Deputados, de um velho, de um tradicional 
estabelecimento de ensino brasileiro, onde innumeros pa
trícios nossos, hoje i Ilustres. fizeram sua aprendizag~m. 

Renovo_ pois, o meu pedido. ·JJ.o sentido de que a Camarn. 
sem desconsiderar, por qualquer fórma, o parecer da Com
missão technica, julgue que, neste ponto, está fóra dos pre
ceitos constitucionaes. Assim sendo, o parecer não póde set· 
acceito. A emer.da deve ser approvada tal como se acha, 
dando a Casa a modesta contribuição de mais 16ô :OCO$ para 
a Faculdade de Direito do Recife. 

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

O Sr. Waldemar Falcão - Peco a palavra. 

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

O Sr. Waldemar Falcão (Pa1'a encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, ouvi com grande sympatbia a palavra do meu 
douto collega, Sr. Deputado Barreto Camp~llo. Ninguem 
mais do que eu dá razão a S. Ex., no seu justo reclamo em 
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torno do que o illustre Deputado imagina ter sido uma pos
tergação dos direitos da Faculdade de Direito do Recife. 

Imagino, Sr. Presidente, que se S. Ex. estivesse em meu 
Iogar, como relator do Orçamento da Educação, poderia, tal
vez, fazer surgir do nada recursos financeiros bastantes para 
aLtender não sómente a esta, como a varias outras justis
simas reclamações que me vieram ás mãos, enviadas pelos 
institutos mais respeítaveis do Paiz, pelos a.syios, educanda
rios, hospitaes, emfim, por todas aquellas casas em Que se . 
faz largamente o bem, casas que não vivem só immersas do 
cultivo das tracliç.ões, mas, tambem, empenhadas na satisfacão 
de util idades immediatas em prol da sociedade contempo
r:mea, como se dá com a Faculdade de Direito d-o Recife. 

O SFL. BARRETo CAMPELLo - Não é menos immediata a 
efficiencia da Faculdade de Direito do Recife. 

O SR. WALDEMAR FALCÃO - Tive, p_orém, Sr. Pre
sidente. de attender a imperativos mats urgentes - ás con
dições do Paiz, que não permittiam que se majorasse de um 
ceítil o computo total da Despesa, no Orçamento da Edu
cação. 

o s~. BAMETO CAMPELLo - Como v. Ex. approvou 
tantas emendas que majoravam as despesas, em relação a 
outros estabelecimentos? 

O SR. WALDEMAR FALCÃO- Não approvei, meu no
bre collega, qualquer medida que importasse no augmento do 
computo total do Orcamento da Educacão. 

0 SR. BARRETO CAMPELLO - Posso citar. immediata
mente, uma que augmentou a d~pesa de 180:000$000. 

O SR. WALDEMAR FALCXO - Attendi e apresentei, 
sim, emendas que visavam melhor distribuic-ão das verbas 
propostas com relação a determinados servicos, o que é 
cousa muito differente de majorar a previsão orçamental'ie.. 

No caso da Faculdade de Direito do Reoi.ie, devo djzcr 
que me impressionei com a argumentação perfei tf.l.mente lo
gica, de todo justa, do meu nobre collega, e procur~i. com 
o maior carinho, com o maior esfor~,;o, com a maior 
pertinacia, mesmo dentro das possibilidades orçamen
tarias, attender, ao menos em parte, ao que S. Ex. rei
vindí~a para aquelle glorioso instituto. Infelizmente, niio 

· me foi possível fazer o que dese.iaria, como não rmclc allen·
der, tambem, :is reclamações justíssimas vindas da tradicio
nal Faculdade de Medicina da Bahia, isso pelo simples !n
eto de não dispor, dentro do orçamento, dos recursu.s neces
sariOs. Apesar disso, procurai dar á Faculdade de Direito 
do Recife os meios pecuniarios indispensaveis, ao menos 
para que não ficassem para.ly3ados alguns dos seus cursos. 
occasionando anormalidades nas suas activídades didacticas, 
notadamente no curso de doutorado. 

O SR. ALcAJ."''TARA MACHADo - Co usa que sempre se no
tou na Faculdade de Direito de São Paulo. 

O SR. BARRETo CA.'\U>ELLo -E tem toda razão de pedir. 
A Faculdade de Direito da Bahia, por exemplo. teve seu or
camento approvado, num total de 1 . 499 :000$000. 

O SR.. W ALDEMAB. FALCÃO - Tenho em minha pasta 
uma demonstra~ão muito bem feita que me foi trazida, ha 
poucos dias, por um dos mais eminentes mestres da Facul-
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dade de Direito do Recife, o Sr. Netto Campello. Possuo 
ainda reclamação bem fundamentada, remett!da pelo emi
nente Director da Faculdade de Medicina da Blhia, no lo
cante á necessidade de se attend!:r, de maneira mais com
pleta, á bôa divisão dos recursos (;rçan1entaríos referentes 
áquelle instituto. 

Reservo-me, Sr. Presidente, para, I!Or oc!:asião da ter
ceira discussão deste orçamento, analysar, pesar, reajustar 
os reclamos que me vêm de todos esses estabelecimentos, 
inclusive os beneficentes, e att endel-os dantro de um esili
rito de justiça e de equidade_. Satisfarei, assim, MS desejos 
do meu nobre collega. 

Não ha, assim, nenhum desprcso pelas normas constitu
cionaes, como tarnbem não existç, da parte do relator t1o Or
çamento da Educação, o intuito de desprezar os appellos, 
mais do que procedentes, não só da Faculdade de Direito do 
Recife, como de outros institu~o~ congenere-s, chegados ás 
minhas mãos . (Muito bem.) · 

Quero crer, Sr. Presidente, que o espírito muito claro 
e muito p.:-eciso do meu douto collega, ha de faz~r, ao Rela
tor do Orçamento do Ministerio da Educação, a justiça de re
ccnbecer que elle, dentro das espectativas orcamentarias do 
Paiz, procurou attender, tanto quanto lhe foi permittido, 
aquillo que foi justo e razoavel, enquadrando tudo isso den
tro das nossas possibilidades financeiras, que ora nos im
põem, como V . Ex. sabe muito bem, um mandamento inde
clinavel de economia e visando, não o interesse de qualquer 
P.Stabelecimento, mas os interesses supremos do Brasil. (Mui
tu bem. Muito bem.) 

O Sr. Henrique Dodsworth- Peco a palavra. 

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminh-ar a vota
ção) - Sr. Presidente, sou obrigado a falar, dada a circum
stancia de ter o eminente Deputado Barreto Campello feito 
uma refcrencia ás dotações de que carece o Collegio Pedro 
II, tanto no Internato como no Externato. 

O Sa. BARRETO CAMPELLO - Não foi uma censura . Ape
nas citei-o como exemplo. Aliás, approvei a emenda. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH- Nesse momento sua 
Ex. teve oppurtunidade de fazer uma comparação entre ~· 
tradições das differentes casas de ensino do Brasil. 

Venho declarar apenas que a realidade. no ponto de vis
ta ·da defici-eneia no modo de encarar o problema educacio
nal brasileiro, está inteiramente ao lado de S. Ex. 

Ha, evidentemente, uma fa!ta de accão por pa:r-te do Mi
nisterio technico, que é o Ministerio da Educação, na fór
ma de examinar o ensino e de distribuir as verbas, de modo 
a que todos os institutos de ensino no Brasil possam cum
prir a sua finalidade. 

O Sa. HuGO NAPOLEÃO - Falta, sobretudo, gystemati-
zacão. · 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH -Essa falta de syste
matízacão, aliás, é notoria em todos os orçamentos. E, se a 
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economia que podia ser feita não foi obtida, culpa não eabe 
á Commissão de Orçamento, como não caberá ao voto da Ca
mara, dada a premencia de tempo que ella tem. 

O SR. ACURCIO ToRRES - V. Ex. não acha, em materia 
de subvenção, que uns têm muito o outros nada têm? 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A obra do Governo 
é inteiramente falha - e o declaro sem espírito de opposi
ção, mesmo porque o orçamento do Ministerio da Agricultu
ra. que já podia ter sido encaminhado á Camara sem os ex
cessos resultantes do período_ discricionario, foi, entretanto, 
apresentado endossando as responsabilidades delle decorren
tes, quando, a bern dos seus serviços e sem prejuizo do pes
soal, essas modificações podiam ser introduzidas. 

Estas poucas palavcas, Sr. Presidente, são apenas para 
~sclarecer ao eminente Deputado por Pernambuco que as 
verbas consignadas no orçamento, em beneficio do Ccllegio 
Pedro H, não representam privilegio, nem attenção especia[, 
por parte da Commissão de Orçamento. 

Acceito de bom grado o commenarío de ordem geral que 
S. Ex. fez, porque é evidente a falta de systematizacão na 
organização, não só deste, mas de todos os orçamentos. 

O SR. BARRETO CAMPELLO - Declaro que approvei a sua 
emenda, e o fiz de todo coração. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Agradecido a vos
sa excellencia. (Muito bem. Muito bem.) 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peco a palavra. 

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

O Sr. Adolpho Bergamini (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Pre"irlente, era meu proposito não assomar á tribuna 
para cuidar de orçamentos, depois do protesto que formulei 
ab initio. Não me demorarei. 

H a cousas, porém, que revoltam. A Camara estã fingin
do que elabora um orçamento: mas, na realidade, não elaho
ra causa alguma. 

0 SR. ACCURCIO TORRES - Approva no escurO. 

O SR. ADOLPHO BERGA1'11INI - V. Ex. mesmo, Sr. 
Presidente, tem submetlido á votação da Camara emen
das, declarando que os Srs. Deputados que as approvarem 
devem conservar-se sentados. Tj)dos continuam sentados e 
V. Ex. se vê compellido, obedecendo á orientação do pare
cer da Commissão Orçamentaria, a dar essas emendas como 
rejeitadas. 

Qualquer de nós poderia pedir a verificação, a confir
mação dessa votacão. Não o faço, não o tenho feito, não o 
farei, pelas razões expostas no inicio da votação dos orça
mentos, para que não nos culpem depois de ter negado ao 
Governo as leis de meios. Mas, Sr. Presidente, os nobres 
Deputados que acabaram de fallar, notadamente aquelles que 
procuraram defender o parecer da Commissão, parecer inter
posto á emenda do nobre collega, Sr. Deputado Barreto Cam
pe11o, que queria cento e poucos contos para a Faculdade de 
Direlto do Recife; esses collegas, que defendem o parec-er, 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em OB/101201 5 09:40 - Pêgina 93 ae 116 

:189-

alludem, frequentemente, á deficiencia de recursos, á situa
ção financeira do Pa iz . Hei de vir á tribuna, em tempo op
portuno, dizer algo a respeito. 

O SR. AccuRcro ToRRES - Só o Legislativo acaba de ser 
a.ugmentado de 50 Deputados. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Desejaria, neste mo
mento, que os illustres coliegas, que têm assento na Commis
são de Orçamento, me respondessem como é que - alguns 
são educadores - se recusam, sob o fundamento da deficien
cia de recursos, cento e poucos contos a uma Faculdade que 
tem as tradições da do Recife e se encontra em situação pre
carissima, confórme a largos mas impressionantes traços de
monstrou o Sr _ Barreto Campello, assim como se negou um 
outro auxilio á Faculdade de São Paulo e, no emtanto, au
gmenta-se no orçamento da Justiça, de 180 para 360 contos, 
uma verba p (l.ra a estação de radio da Imprensa Nacional, o 
" fala só;;in?w", como lhe denominou o Povo, estação de radio 
que não tem servido sinão para, aLravez della, extr~vasarem 
o odio, a bílis, as predílecções ou preferencias político-elei
toraes do director da Imprensa Nacional, candidato osiensivo 
de um partido, que é o par tido do Governo da Capital da Re
publica. 

O SR. WALDE;\1AR. FALCÃO - V. Ex. fez uma injustiça á 
Commissãa de Orçamento. Não houve tal negativa. 

O SR. ADOLPHO BERG.A.\1INI - Houve, sob a allegaçã.o 
da precariedade da situação financeira do Paiz, emquanto 
que essa mesma Commissüo de Orçamento, entre outras ma
jorações, até de vencimentos, debaixo da apparencia de re
presentação, augmentou do dobro, de 180 para 360 contos por 
anno, uma. verba que é absolutamente inutil, sinão ruinosa 
aos interesses nacionaes. (Mui to bem; mui to bem.) 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra, Sr. Presidente. 
para encaminhar a vo tação . 

O Sr . Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a. 
votação, o Sr. Deputado Acurcio Torres . 

O Sr. Acurcio Torres (Para encaminhar a votação) 
V. Ex. ha de convit· commigo, Sr . Presidente, que <i tr iste, 
muito Lres mr.smo, que a · Commissüo de Orcnmento ve
nha negar recursos para estabelecimentos de ensino tro.dl
cionaes. sob o fundamfmto da falta de numcrario, quando 
vivemos numa .ópoca em que nós mesmos elevamos n l'epre
sentação de Deputados para 300, elles, que eram apenas 2-12 
na Repub1ica Velha, que passaram a 254 na Nova e que, ain
da na Nova, vão a 300. 

E' triste, Sr. Presidente, que se negue dinheiro para o 
ensino, seja elle primaria, secundaria ou superior, quando 
esse mesmo Governo, com o assentimento, embora posthuzr.o 
nosso, mantém a creação de dois Ministerios - um, o da 
Educacão, que não prestou com esse nome melhores ser
vioos de que o proprio Ministerio da Justiça quando super
intendia tal serviço; outro, o do Trabalho que. pelo menos, 
no período discricionario, para nada mais serviu do que 
ludibriar o operariado do Brasil, dando-lhe car teiras pro
fissionaes e negando-lhe garantias. 
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O SR . ADoLPHO BERGAMINI - Neste particular, V. Ex. 
deveria distinguir o período inicial do Ministerio do que se 
lhe succedeu. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, no mo
mento em que a Commissão recusa recursos a estabeleci
mentos de ensino, á educação, estamos vendo, nós que vtve
mos de facto num paiz de precarios recursos, os planos mi
litares e navaes em plena execução. 

O SR. HuGo KAPOLEÃO - Estarão mesmo em plena 
execução? 

O SR . ACURCIO ~ORRES -Ainda hoje chegou o "Al
mirante Saldanha"; amanhã virão outros . As dotações or
camentarias do Ministerio da Guerra - V. Ex. deve ter 
lido o Orçamento - augm.entam; o numero de Deputados 
augmenta; o numero de Ministerios augmenta; o numero de 
funccionarios augmenta. 

O SR. MACEDO SOARES - O numero de vereadores au-
gmenta. 

O SR. ACUBJCIO TORRES - Não augrnenta . 
O SR. MACEDO S"OARES - Mas melhora. 
O SR. ACURCIO TORRES - Não melhorou, nem au

gmentou. 
O SR. MAcEDo SoARES - Dou o meu testemunho •.. 
O Sa. ADOLPHO BERGAMINI - Esperamos todos que me

lhore. 
O SR. ACURCIO TORRES - Queira Deus que melhore, 

e Deus ha de zelar pelo destino da Capital da Republica, 
para que a sua vereança cuide mais do Districto Federal do 
que o Sr. Pedro Ernesto ·nesses annos de •. . 

O SR. ADoLPHO BERGAMINI - Loucuras do "Cami
zeiro" ... 

O SR. ACURCIO TORRES-... loucuras administrativas. 

O SR. EuvALno Loor - Permitta-me V. Ex. lembrar 
que o numero de vereadores augmentará com a repr~_sen
tação profissional . 

O SR. ACURCIO TORRES - O Districto Federal ha de 
ter a sua administração melhorada, porque, com certeza, os 
eleitos de 14 de Outubro tratarão, com maior zelo, dos in
teresses do povo carioca e da sua cidade, do que o actual 
detentor da Prefeitura Municipal, que apenas tem cogitado 
de sua politica partidaria, da creação e da propaganda de 
um Partido que elle, á custa dos favores dos cofres publicas 
e á sombra, como diz a imprensa ou se murmura, dos cassi
nos, mantém aqui, para opprobrio do povo carioca. 

Sr. Presidente, votarei pela emenda do Sr. Barreto 
Campello, porque ella é justa e merece a approvação da 
Casa. 

Uma Camara, Sr. Presidente, que approva emendas au
gínentando dotações orçamentarias, algumas superfluas e 
outras ainda perfeitamente dispensaveis, pelo menos no mo
mento, não póde deixar de conceder subvenções aos nossos 
institutos de ensino. (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. Barreto Campello- Sr. Presidente, peco a palavra, 
pela ordem. 

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

O Sr. Barreto Campello (Pela ordem) - Conforme de
claracão do Relator da Commissão, p<:!diria a V. Ex. Sr. 
Presidente, ouvisse a Camara sobre o substitutivo, mas' com 
o additamento verbal que a Commissão fez, isto é, de atten
der á dotacão da Faculdade de Direito de Recife, na terceira 
discussão. 

O Sr. Presidente - Está bem. E' em taes termos que 
vou ouvir a Camara. 

Em seguida, é approvada a referida emenda 
substitutiva, ficando prejudicadas as emendas 
ns. 4i e 42. 

O Sr. Barreto Campello - Sr. Presidente, peço a pa!axra, 
pela ordem. 

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

O Sr. Barreto Campello (Pela ordem) -V. Ex., Sr. Pre
sidente, fez a declaraç.ãú de que as emendas estão preju
dicadas e devo ponderar que, com o additivo, não o estão. 
Peço a V. Ex. faça a devida rectificacão. 

O Sr. Presidente -Está bem. Ficará constando a recti
ficação que V. Ex. acaba de fazer, com a qual estou de ac
cõrdo, uma vez que o Relator se pronunciou nesse sentido. 
(Pausa.) 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 43 

Ao folheto n. 52 referente á despesa do Ministerio da 
Educacão e Saúde Publica, para o. exercício de 1935: 

Na distribuição das verbas, onde se lê: 
i5a Dircctoria de Assistencia H-oSPitalar.. 4. 091 :036$000 

diga-se: 
15a Direetoria de Assistencia Hospitalar. . 5. 000:000$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro - 1934 .. - Heitor 
A:nnes Dtas . 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão de Or
çamento offereceu a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

"Para attender ás despesas de organização da Directcria 
de Assistencia Hospitalar, inclusive a instanacão do Hos
pital de Triagem, 200:000$000." 
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Approvada a referida emenda substitutiva, 
ficando prejudicada a emenda n. 43. 

Rejeitada a ernBnda n. 44. 

Votacão da seguinte 

EMENDA 

N. 45 

A' verba i23 - Directoria de Defesa Sanitaria Interna-
cional e da Capital da Republica: 

Pessoal variavel: 
Accrescente-se, depois do n. 3, o segu1nte: 
4 - Para occorrer ao pagamento de diarias de alimen

tação aos mestres, machinistas, guardas sanitarios marít.i
mos, motoristas, foguistas, marinheiros, moços, machinísta 
sanitarío e desinfectado)'!.'S, á razão de 3~333 diarios a cada 

um, durante 365 dias - 105:8398415. 
Sala das Sessões, 19 Setembro de 1934. - Nogueira 

Penido. - Moraes Paiva. 

19 

O Sr. Mozart Lago - Sr. Presidente, peço a palavra. 

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

O Sr. Mozart Lago (Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, sobre esta emenda, os nossos nobres col!e
gas, Srs. Acunio Torres, Nogueira Penido oe Moraes Paiva, já 
se pronunciaram no recinto. E o illust.re Relator do Oroa
mento, esclarecendo o sentido de seu parecer contrario, 
creio que prometteu á Camara reconsiderar a emenda e, 
poste!'iormente, estudai-a melhor para terceira discussão. 

Só por isso, Sr. Presidente, ficarei em silencio se essa 
emenda fôr dada como rejeitada, pois, não fosse essa p!'o
rnessa, não me conformar1a e requereria verificação de vota
cíio, de fórma que a Camara pudesse votar com a maxima 
aLtencão este caso, que é de inteira ,iustiça. (Muito bem.) 

Durante o diS{lurso do Sr. Mozart Lago, il 
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira 
da prcsidencia, que é occupada pelo Sr. Clemen
tino Lisbôa, 3° Secretario. 

O Sr. Presidente - A emenda do nobre Deputado poderá 
ser renovada em terceira discussão. 

Em seguida, é rajeitada a emenda n. 45. 

O Sr. Acurcio Torres - Sr. Presidente, peco a palavra, 

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

O Sr. Acnrcio Torres (Pela ordem) - Foi approvada a 
emenda? 
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O SR. PRESIDENTE - A emenda foi rejeitada e appro
vado o par·ecer. 

O SR. ACURCIO TORRES - Quando ainda occupava a 
presidem~i.a. o Sr. An~onio Carlos, havia eu r.equerido que, no 
mom~nto de submeUer ao plenario a emenda n. <i5, o fosse 
com a restriccão que formulara, isto é, sem o parecer, ou 
melhor, separadamente do parecer. Em outras palavras: 
que primeiro fosse submettida a emenda tal como na emen
da se contém; depois, então, o parecer. . 

O SR. PRESIDENTE - A emenda poderá ser ren<lvada em 
terceira discussão, conforme fiz ver ao Sr. Deputado Mozart 
Lago. 

Approvadas, successivamente, as seguintes 

EMENDAS 

N. 46 

A sub-consignação n. 49 - "Despesas com o paga
mento de horas supplementar.es, inC'.lusive o ensino de lin
guas vivas -estrangeiras, do cantico orpheonico e educação 
physica (decreto n. 21. 241., de 4 de Abril de 1932), passa a 
ser de 160:000$000. - Henrique Dodsworth. 

N. 47 

Internato do Collegio Pedro II: 
A sub-consignação n. 48 - '"Gratificações por servi

cos extraor.cJinarios prestados fóra das horas do expediente, 
nos termos do art. 399 ào Regulamento Geral de Contabi
lidade Publica passa a 25:000$000. 

N. 49 

Ao orcamento do Gollegio Peero II - Ext.ernato: 

Material: 
Ficam assim distribuídas as sub-consignações do Ma

terial: 
Material permanente. . . . .............. . 
Material de consumo ou de transformação .. 
Diversas despesas. • . . ................. . 

30:0(10$000 
25:000l;\000 
60:000$000 

H5:000$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Henrique 
Dodsworth.. 

N. 48 

Collegio PBdro II (Externa.t<l) : 

Mate:risl: 
Supprima-se a sub-consignacão referente a "quotas de 

exames de candidatos estranhos, etc", no valor de réis ... 
10:000$000. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Henrique 
Dodsworth. 

C. D.- VOLUME VI 13 
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O Sr. ClBmentino Lisbôa, 3° secretario, dei
xa a cadeira da presidencia. que é occupad.a pelo 
Sr. Antonio Carlos, Presidente. 

Votacão da seguinte 

EMENDA 

N. 50 

Or~mento do ~ollegío Pedro II - Externato: 
Supprima-se, na sub-consignação - "Remuneracão ao 

pessoal das turmas extraordinarias, etc", a expressão 
"Curso Complementar." 

Sala das "Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Henrique 
Dodswo-rth. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commíssão deu o 
. Sf)gu1nte 

PARECER. 

A Commíssão acceita a emenda, reduzida a 540:0005000 
a .sub-consignação n. 39, relativa á remuneração do pe-ssoal 
.oecessario ás turmas extraordinarias e cursos supp!emen
tares. 

Approvada a referida emenda n. '50, de ac
cordo com o parecer. 

Approvada a seguinte 

EMENDA 

N. 40 

V2rba 22 - Rubrica n. 1: 
Destaque-se a importancia de 100:000$ para o serviço 

de inspeccão re~lamentar feito por funccionarios do pro
prio minist.erio. 

Sala das Sessões, i 7 de Setembro de 1934. - Mozart 
Layo. 

O Sr. Presidente- A's demais emendas a Commissão de. 
Orcamenlo offereceu a seguinte 

EMENDA SuBSTITUTA 

A Commissão, para não usar de uma medida extrema, 
a.~eita as emendas ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H, 12, 13, 
H, 15, 16, 17, 18. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 e 52 referentes á concessâ11 
de subvenções a varias instituições, propondo a T.'educcão de 
10% nos auxilios já arbitrados pelo então Chefe do Governo 
Provisor10 e pelo Sr. Pl'esidente da Republicíl, e de 50 o/o 
nas novas ~ubvencões, conforme o seguinte substitutivo, 
<\fim de que o total de taes auxilias não excedam á dotação 
consignada para esse fim na proposta do orçamento. 

P'a emenda foi exclui<la a Associacão Tutelar de Me
nores (Casa das Mãesinhas, Abrigo Infantil Arthur Bernar
des e Casa Maternal Mello Mattos), tendo em vista o decr~to 
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n. 24.760, de 14 d'e Junho de 1934, que considerou a refe
rida Associação como estahelecimento official dep·end-ente ·· 
do Ministerio da Justiça. 

Por esse motivo suggere a Commissão que seja feita 
uma emenda ao orçamento da Justiça, verba 4a, sub-con
signação 11 - Justiça do Districto Feci~ral, pag. 13 das ta
beBas explicativas, incluindo a dotação de 2õ0 :000$000 para 
aquelle fim. 

Approvada a emenda substitutiva, ficando 
prejudicadas as emendas a que a mesma se r efere. · 

O Sr . Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

20 

ORÇAMENTO DA VIAÇAO 

Votação do projecto n. 53-A, de 1934, {i
a:rmdo a despesa do "1finisterio da Viação e Obras 
Publicas, para o exercício de 1935, com parecer 
da Commissão de Orçamento sobre as emendas (2' 
discussão) • 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto, 
salvo as emendas. 

Approvado o seguinte artigo do 

PRCJECTO 

N. 53- 1934 

Artigo unico. Fica fixada em 515.922 :711.$500 a dcs
pe!'la a. cargo do Ministerio da Viação e Obras Publicas e au
torizado o Presidente da · Republica a despendel-a. dura nw o 
exercicio de 1935, para ser applicada, discrimmadamente. 
pelos serviços abaixo designados: 

Verba 1.9· Secretaria de Estado . . . .... . 
Verba 2.n Correios e Telegraphos . . .. . 
Verba s.n Estrada de Ferro Central do 

Brasil . . . . . ..... ... .. . .... ...... . 
Verba 4.a. Estrada · de Ferro Noroést.e do 

Brasil . . . . ................ . . . 
Verba 5.a. Rêde de ViaC)üo Cearense .. . 
Verba 6.a Inspectoriu Federal das Es-

tradas . . • . ........... .. ......... . 
Verba. 7.a Departamento Nacional de Por-

tos e Navegação . . .. . .. ......... . 
Verba s.a. Inspec.toria Federal de Obras 

contra as Sec~as ....... ... ....... . 
Verba 9.a. Departamento de Aeronautica 

Civil . . . . ..............•...... 
Verba iO.a Estradas de Rodagem ...... . 
·yerba 11.a Inspectoria Geral de Illumi-

nacão . . .. ....•. . ...... . . .. .. ·. · · 
Verba 12.a. Subvenções ... .... . ..... . . 
Verba !s.a Eventuaes ............... . 

1.!563:620)31)00 
128.053:77GSOOO 

172.989:180$000 

27 .6H :349$:i00 
9.625:600$000 

f5. 300: Hi0$000 

1 o. 969 : 520$000 

H . 69~ :560$000 

8.736:644$000 
12.000:000$00Q-

26.966;ô00$000 
34.791 :f 02$000 

10:000$000 
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Verba H.a Vencimentos de cargos ex-
tinctos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 500 :000$00<t 

Verba 15.a Construcções, melhoramcnLos E' 
apparelhamentos . . . . . . .. . .. . . . . . 5L 080:000$000 

Verba ! 6.a Defesa contra os cf!eitos de 
Seccas nos Estados do Norte . . . • . . $ 

Totat . . . . .... : .. . .. . . . .. .. . . . . • 515.922:711$500 

O Sr. Presidente- Vou submelter a votos as emendas, a 
partir das da Commissão. 

Approvadas, sucessivamente, as seguintes 

EMENDAS DA CO!-.!MJSS.~O 

N. i 

Accrcscentar 3 . 000:000$ á. Sub-consignação n. 1, da. Ver
ba 15a, que passará a j6 ,20D:OOO$, discrim1nnnd~ do seguinte 
modo: 

Verba 158 , I, n. 1 

1. Estrada de Ferro Central do BrasiL; 
a ) substituição systematica de trilhos . . 
b) dormentes . . . • . . . ....... . ........ . 
c) reforco de pontes . . . . .......... .. . 
d ) construcção e apparelhamento de offi-

cinas . . . . .. . ..... . . . ..... . . . 
e) c.onstruccão do ramal de Matadouro 

(B. H.) • • . . .•. . .... .•. .....•.. 
f) conclusão do ramal de Santa Barbara .. 
g ) empedramento da variante PGá, pa:;;sa

gens elevadas e desapropriaQõe5. 
h) a.cquisição de material de traccão .. 
i) reparal}ão de material rodante na in-

dustria part icular . . . . . . . .. .. . 

Som ma 

N. 2 

5. 000:000$000 
2. 000:000$000 

500:000$000 

1.000 :000$0000 

1.500:000$000 
3.000:000$000 

300:000$000 
2.000:000$000 

90(1 :000$000 

i 6 . 2(1{) : 000$01)0 

Seja supprimido o titulo Verbrl :1!;e., englobando-se á 
Verba ga. e ficando esta nos seguintes termo;;: 

Verba sa 
Defesa contra os ef{ eitos das sr-c<'as n os Estad•>s. do N•Jrte 

(ar t. 177 da Constituição} 

A ) Inspectoria Federal 

I - Pes;oa! 

1. Venmmentos do pessoal do qu:id!'o (De-
ereto n . 22 .320, de 6-1-933) ·L 204:560SOOO 

2. Pessoal diarista, contract.ado. nas termos 
do decreto n. 18 .088, de 27 de Ja-
neirc de f928, tecbnico, adminis~ 
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trativo e operaria (diarias rnaxi
mas de 60$, 40$ e 20$, respectiva
mente~ e pessoal contractado uos 
termos do arl 4t do Regulameut!, 
da Inspectoria, sendo: 

a) para serviços pluviometricos, fluviome
tricos e de €vaporacão; parfur<~
cão d~ poços; topograpbicos; geo~ 
logiccs; botanieos: piscicultura e 
estudos oo rio São Francisco, ~o
mo :solução do probl(:)ma da sec-
ca, e escola de cu! t.ura irrigada . 1.100 :O 00$000 

b) para administra(:ão, estudos, construcção, 
conservação, fiscalização, reparos 
e exploração de açudes publicas 
e particulares e de estradas de ro
dagem e outras obras, inclusive de 
irrigação : .• • . . • . . . . .. .. . .. . ·L ~60 :000$0!10 

3 . Ajudas de custo e diaria;; ao pessoal em 
serviço fóra das sédes ou além do 
horario, de accôrdo com as leis e 
regulamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30():000$000 

Somma I . 

II - Material 

4. Material permanente . , ........... . 
5. Material de consumo . • ........... . 
6. Diversas despesas . • ..•..•........ 

Somma. II • • ................ . 

7.264:550$000 

500:000$000 
2.030:000$000 
1.900:000~000 

4.4S0:000$000 

III - Para proseguimento de obras e outros serviços : 

7. Para applicação de accôrdo com o plano 
systematico a ser organizado . . . . . • . • 31.485:340$000 

Total A (I, II, ITI) • • ..... .... • 43.179:900$000 

B) Fundo especial 

8. A ser depositado em caixa especial, na. 
fórma do paragrapbo primeiro, artigo 
i77, da Constituição . . ........ _. H.393 :300$000 

Total A -[- B • • 57.573:2()0$000 

N. 3 

Orçamento da Viação. 
Verba 31\ sub-consignação 2: 
"Accres~ente-se 4. 957: i00$000", para attender lls se

guintes necessidades: 
a) reajustamento das diarias quebradas antigas, rle 

accOrdo com a tabella a que se refere o decreto n. 20. 560, 
de 23 de Outubro de 1931., afim de corrigir a. situação de 

injustiça e de desigualdade, que tanto prejudicam o serviç.o; 
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b) descanso semanal. de conformidade com a legislação 
em vigor; 

c) regime de oito horas, afim de que seja respeitado o 
trabalho legal. mediante respeito da lei em relacão ao tempo 
de servico que exceder de oito horas diarias; 

d) férias annuaes de conformidade com a legislação em 
vigor. 

21 

O Sr. Presidente - Passa-se á votacão das emendas de 
plenario. 

Rejeitada a emenda n. f. 

Votação da seguinte 

E.1\!:E.'Ii0A 

N. 2 

Emenda ã verba 6a - Rubri'ca .\I li: 

Para a liquidacão dos credílos do Govemo do Estado do 
Rio de Janeiro, provenientes da encampacão da Estrada de 
Ferro Maricá, 1 O. 000:000$000. 

Sala das Sessões, 19 de Setembro d'e 1934. - J. E. de 
Macedo" J:A.,ares. - Soares Filho. - Ji'abio Súdré. 

O Sr. Soares Filho (Para encaminhar a votação) - Sr . 
. Presidente, o parecer da Commissão, acceitando o merito 
da emenda, declara que deve ella ir á Commissão de Finan
ças, afim, de constituir projecto em ·separado. 

Nessas condições, penso que V. Ex. devel'ia conside
rai-a enviada á Commissão de Finanças, e não rejeitada. 

O Sr. Presidente - A' emenda n. 2, o parecer da Com
missão não é propriamente contrario; é no sentido de que a 
materia seja subordinada ao exame da Commissão de Fi
nanças, em separado do projecto de Orçamento. 

Os Srs . Deputados que approvam essa emenda, para. o 
fim que acabo de declarar, queiram conservar-se senta
dos. (Pausa.) 

Approvada, de accôrdo com o parecer, a 
emenda n. 2. · 

Rejeitadas, successivamente, as emendas nu
meros 3 e 4. 

Votação da seguinte 

N. 5 

A' \'erba 9", sub-consignação "'Obras de construcção de 
·Aeroportos e outros serviços de apparelhamento" - !'ubrica 
Material, detalhe-se: 
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Sendo, em auxilio aos Municípios e Prefeituras abaixo 
mencionados, para melhoria e conservação dos seus campos 

. de aviacão, as seguintes importancias: 

Estado de São Paulo: 

São Paulo .............................. . 
l\fogy-lVIirin1 . . .......................••. 
Ribeirão Preto ..... .- .................... . 
Pirassununga . . ....................... . 
Itú . . ................................. . 
Piracicaba . . ............................ . 
Botucatú . . ............................ . 
Baurú ............................... . 
Lins ................................... . 
Lussanvira. . . .......................... . 
Araçatuba ............................... . 
Itapetininga . . ......................... . 
Fa::una ................................ . 
Campo Largo ........................... . 
Taubaté ............................... . 
S. José dos Campos ...................... . 

Estado de Minas Geraes: 

Ube:raba . . . . . . . . . . .................... . 
Araguary .............................. . 
Juiz de Fóra .................... . ....... . 
Santos Dumont ...... . .................. . 
Queluz . . .............................. . 
S. João d'El-Rey ........................ . 
Caxambú . . ............................ . 
Pouso Alegre . . ........................ . 
Curvel1o • . ........ . ....................• 
Corintho . . ............................ . 
Pirapóra • . ............................ . 
S. Francisco . . ......................... . 
Januaria . . ............................ . 
Poços de Caldas . . ....................•.. 

Estado de Goyaz: 

Goyaz .................................. . 
Catalão . . .............................. . 
Ipamery ............................... . 
Vianopoli;; . . ........................... . 
-~napolis . . ................... - ........ . 
Campinas ....... . ...................... . 
Formosa . . ............................. . 
S. Lourenço ............................ . 
Palma . . ....... - - -- - -- · · · · - · · · · · · · · · · · · · 
Porto Nacional . . ...................... . 
Pedro Affonso ..........................• 

500 :000;3!100 
20:000~0Gú 
20:000$000 
20:000$000 
20:000~000 
25:000SOOO 
30:000$000 
25:oooeooo 
?5:000$000 
~5:000$000 
2o~oco::ooo 
25:000$000 
25 :OOCS•}OO 
25 :000$000 
15:000~000 
15:000$000 

835:00C~OOO 

30:000$000 
15:000$000 
50:00()$000 
25:00CSOOO 
25:ooo::oon 
15:000$000 
15:000$000 
15:000$00(} 
15:000$000 
15:000SOOO 
25:000$000 
30:000~000 
25:000SOOO 
15:000$000 

315:000$()00 

5b:000$000 
25:000$000 
:15:000$000 
15:000$000 
i5:00ü$000 
:15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
25:000$000 
25:000$000 
25:000$000 

240:000$000 
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Estado do Rio Grande do Sul: 

:\.legr·ete . . ... . .. .. ... . .... . . . .... ..... . 
Cruz Alta . .. ... . ......... ... .... . ...... . 
Caxias . . ... . .... ... ...... ... .... . ..... . 
Uruguayana . . ... ..... .. . ....... . . ..... . 
Sant'Anna . ..... .. ..... .. ....... ... .. . .. . 
Bagé .... .... ....... . .. . . ...... . ...... . 
Santiago do Boqueirão ............... . ... . 
Cachoeira ... . ............. ... ... . ..... . 
Santa Cruz . . ......... .... . . .. .. .. : .. .. . 

Estado de Matto Grosso: 

Tres Lagó:ts . . ..... ... ...... . ..... .. .... . 
Rio Pardo • .. ..... ... ... . . . . . ... .... .. .. 
Campo Grande . . . . . . . . ........ . .. . . .... . 
Aquidauana . . .... ... ..... . ..... . . . .... . 
l\faracajú . . . ... ... .. ..... . ....... .. .... . 
Bella Vista . . . .. . ... ...... .. .... . ..... . . 
Ponta Porá . ... .. ...... .. .. . . . : .. ... . . ... . 
Nioac • . .. .... .. ... ................... . 
Cuyabá ... . ...... .. ..... . .. . .... ... ... . 
Corumbá . .... .. ... .... ... ...... . ..... . 
Coxim . . ..... .. ......... . ..... . ..... . .. . 

Estado do Paraná: 

Jaguaria.hi-va . . ...... . .... . ....... . . . ... . 
Castro . . .. .... ..... . . . .. .... . - .. · .. · · . · 
Ponta Grossa . . . . .. ... . ... .... .. .... .. . . 
Paranaguã ......... . ........... . ...... . 
Guarapuava . . ........... .... .......... . 
!guassú .. ...... ... .. ......... . . .. . .. .. . 
Cel . Mallet . . . . ...... . . . . .......... .... . 
Salto . . ..... . ...... .. ...... . .... .. ..... . 

Estado do Maranhão ~ 

Carolina . . .. .. .. . ... .. . ........ . ...... . 
Imperatriz . .... . .. .. . .. . ... . .... ... ... . . 
Coroatá ... . .............. ... ..... . ..... . 
Caxias • . . . . . ...... . .....•. .. ... .... ... . 
São Luiz .. ... . . .... ... .. .... .... .... .. . . 
Turyassú . . . ... . ... . . .. .... : . . ...... . . . . 

Estado do Pa-rá : 

Belém .... .. ....... . .......... . • ... .... 
Bragançs. .. .. ... . ....... ..• ...... . . ... . . 

10 :000$000 
15~0008000 
20 :OOC$000 
20 :000$000 
20 :000$000 
2ü:000$000 
15:000~000 
15:000$000 
15:000$000 

:150:000$000 

30:000$000 
10 :00C$000 
30:00ü$JOO 
20 :000$000 
15:000$000 
25:000$000 
25 :000$000 
20:000$000 
50:000$000 
30 :000$000 
25 :000$000 

280:000$000 

15:000$000 
2Q. :001}$000 
15 :000$000 
15 :000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15 :090$000 
15 :000$000 

140:000$000 

25:000$000 
25 :000$000 
:15:000$000 
15:000$000 
25:000$000 
15 :000$000 

120:000$000 

50:00C$000 
15:000$000 

65:000$000 
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Estado de Santa Catharina: 
Joinviile . . ........................... . 
Lages ..... . .................. . ........ . 

Estado da Bahia: 
Carinhanha . . . ........................ . 
Bom Jesus da Lapa ...................... . 
Rio Branco . . .............. . ........... . 
Barra ........................... . ..... . 
Chique-Chique ......................... . 
Remanso . . ........................... . 
J<lazeiro • . ............................ . 

Estado de Pemambuco: 
Petrolina . . ..... . ..................... . 
Novo-E:s:ú ........ . ............... . .... . 

Estado do Ceará: 
Joazeiro . . ............................. . 
Iguatú • • ............................. . 
Senador Pompeu • . ..................... . 
Quixadá ............................... . 
Fortaleza . . ........................... . 
Acarahú •.............................. 
Carnocim .............................. . 

Estado do Rio de Janeiro: 
Campos ............................... . 
Macahé 
Rezende . • ........................... - . 

Estado do P iauby: 

Parnahyba ............................ . 
Piracuruca ..................... . .... · · · · 
Campo Maior . . ........................ . 
Therezina . . ........................... . 
Amarante ..................... · · · · · · · · · · 
Floriano ............... ·. · · · · · · · · · · · · · · 

50:000$000 
15:000~000 

65:000$000 

25 :OOO$COO 
15:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 

120:00()$000 

25:000$000 
25:000$000 

50:000$000 

25:000%1000 
15:000!!-000 
10:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$00ll 

115 :000 :$000 

20:000$000 
15:000$000 
15:000$000 

50:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
15:000$00(). 
20:000$000 
15:000$000 
!5:000$000 

95:000$000 

Para melhoramentos e obras de seguranca de 
aeroportos (Victoria, Ilhéos, Fortaleza e 
outros) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 :000$000 

Sala <ias Sessões, 18 de Setembro de HJ34. - Adolpho 
Bergamini.- Mozart Lago. - Acurcio Torres.- Henrique 
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Dodsworth. -C. Moraes Andrade. -Henrique Bayma.
So,ano da Cunha. - Prado Kelly. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peço a palavra. 

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

O Sr. Adol:pho Bergam.ini (Pa,ra encaminhar a votação) 
- A emenda n. 5 é de minha autoria, prestigiada pela 
assignatura de nobres e em in entes collegas. Tem e !la por 
fim, como V. Ex. verifica e a propria Commissão accentuou, 
permíttir o desenvolvimento de um dos serviços mais re
levantes creados depois da revoluç,ão de 1930. 

Refiro-me ao Correio Aéreo Milítar. 
Sem que os campos de "aterrissage" e "decollage", nas 

d1ffercntes unidades da FcderaQão, conforme se vê do mappa 
organizado com a assistencia de um dos technicos de mais 
alto valor entre nós, evidenciando a necessidade de melho
ria e conservação nos Estados de São Paulo, Minas Geraes, 
Goyaz, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Paraná, Maranhão, 
Pará, Santa Catharina, Babia, Pernambuco, Ceará, Rio de 
Janeiro e Piauhy; sem que, repito, taes campos sejam con
servados e alguns, até, ampliados, difficil, senão impossível, 
se tornará a coiJtinuação de emprehendimento da im.por
t.ancia do que, ha pouco, alludi. 

Nessa conformidade, Sr. Presidente, espero seja a 
emenda approvada, para o fim de que, se se tornar mistér 
uma revisão ou um estudo mais detalhado, possa a nobre 
Commissão de Orçamento fazel-o em terceiro turno. 

E' o appello que, no momento, lhe dirjjo, no sentido de 
ser a emenda approvada, afim de que esse serviço possa des
envolver-se, segundo é do mais alto interesse nacional. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Euvaldo Lodi- Peço a palavra. 

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

O Sr. E'llvaldo Lodí (Para encaminhar a votação) - Sr. 
President·e, acabo de ouvir o appcllo dirigido á Commissãci 
de Orçamento 'J)elo nobre Deputado, Sr. Adolpho Berga
mini. 

Nos termos do parecer que lavrei, e approvado pela 
Commissão, cornmunguei tambem com S. Ex. nos mesmos 
sentimentos quanto á necessidade de apoio e amparo ás li
nhas que o serviço de aviação militar vem creando em be
neficio, não só da mais facil communicação entre pontos 
longínquos do Paiz, como do treinamento de uma organi
zação basica para a segurança nacional. 

Nos termos do appello de S. Ex., tenho o prazer de de
clarar, em nome da Commissão de Orçamento, que posso 
modificar o parecer no sentido de ser a emenda approvada •.. 

O SR.. ADoLPHO BER.GAMINI - Agradeço immensamente 
a V. E:x. e á Commissão. 

O SR. EUVALDO LODI - ... resalvando, porém, novo 
estudo em terceira discussão, afim de que não fiquem pre
judicados serviços >cuja dotação é imprescindivel, J)orque re-
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sultam de contractos já registrados pelo Tribunal de Contas. 
(Muito bem.) 

Em seguida, é approvada a emenda n. 5. 

Rejeitadas, successivarnente, as emendas nu
meros p, 7, 8 e 9. 

Approvada, de accordo com o parecer a se
guinte 

EME:-\DA 

N. 10 

Para as obras da B.ai:xada "Fluminense, de accordo com 
os planos do Minislerio da Viação- 10.000:000$000. 

Sala das Sessões, i9 de Satembro de 1934. - l. E. de 
Macedo Soare.~. - Fabio Sodré . - Soares Filho. 

Votação d.a seguinte 

E::0.1ENDA 

N. 11 

Onde convier: 

Ministerio da Via~:ão - Augmente-se ou destaque-se da 
verba 15a: 
Para terminar as obras do ra.mal de Barba-

lha, da Rêde de Viação Cearense...... L 000:000$000 
Sala das Sessões, 18 de S·etembro de 193-i. - Xavie1' 

de Oliveira. - Figuei·redo Rodrigues. - Leão Sampaio. 

O Sr. Pre,:;idente - A esta emenda a Commissão orrcreccu 
a seguinte · 

E:\1ENDA SUBSTITUTIVA 

"sendo 500: 000$ para as obras do mmal (le Barbalha.,. 

Approvada a referida emenda substitutiva. 

Rejeitada a emenda n. 12. 

O Sr. Presidente - O projecto ·passa á 3• discussão. 

21 

ORÇAMENTO DA AGRICOLTURA 

Votação do projecto n. 54-A, de 1934, fixan
do a despesa do Ministerio da Agricultura, para 
o exercicio de 1935, com parecer da Commissão de 
01•çamento sobre as emend;;rs (28 discussão) . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto, 
salvo as emendas. 
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Approvado o seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 54- 1934 

Art. Fica fixada em 74.549:740$000 a despesa a cargO 
do Ministerio da Agricultura, e autorizado o Presidente da 
Republica a dispendel-a durante o exercício de 1935, para 
ser applicada, discriminadamente, pelos serviços abaixo 
designados: · 

Verbas: 
1.a Secretaria de Estado ................. . 
2.a Departamento Nacional de Producção 

Animal ...............•............. 
a.a. Departamento Nacional de Producção 

Vegetal ............................ . 
4.a. Departamento Nacional de Producção 

Mineral . . . . . ....................... . 
5.8 Pessoal contract.ado . . . ............... . 
6." Empregados addidos e em disponibi-

lidade . . . . . ........................ . 
7.a. Subvenções e auxilias ................. . 
s.a. Obras ......................•....... 
9.a. Eventuaes . . . . . . . ...•.............. 

Total. ........................ . 

4.009:040$000 

7.356:700$000 

39.537:200$000 

16.639:800$000 
250:000$000 

400:000$000 
4.957:000$000 
1.100:000$000 

300:000$000 

74.549:740$000 

O Sr. Presidente - V.ou submetter a votos as emendas. 
Só ha emendas de plenario. 

Rejeitaàas, successivamente, as emendas nu
meros _1, 2 e 3. 

Approvada, de accordo com o p.arecer, a se
guinte 

EMENDA 

N. 4 

Verba aa - Servi co do fomento n. f2, lettra b: 
Accrescente-se: 
Sendo obrigatoriamente a séde de uma das Regiões no 

Estado de Goyaz. 
O resto como está. 
Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934.-Adolpho 

Bergamini. 
Votacão das seguintes 

EMENDAS 

N. 5 

Accrescente-se onde convier: 
Sociedade Nacional de Agricultura - Para 

desenvolvimento dos trabalhos de di-
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vulg~cão e propaganda agricola e eco
nomlCa, e fortalecimento do espírito 
corporativo da classe rural brasileira. i53:000$000 

Sala das Sessões. - Edgard Teixeira Leite. - Xavier 
de OLiveira. - Fabio Sodré. -Simões Barbosa. -Alfredo 
Pacheco. - J . Ferreira de S'JUZa. - Deodato Maia.. -
Edwald Possolo. - Lemgruber Filho. - G6es Monteiro. 
- Soares Filho. - .4..dolpho Soares . - Augusto Cavalcanti. 

N. 6 

Onde convier: 

Subvenção aos Clubs Agricolas Escolares 
mantidos pelo Mínisterio da Agricul
tura em collaboração com a Sociedade 
Amigos de Alberto Torres .......... . 

Sala das Sessões, ·19 de Setembro de 1934. 
Gomes de Oliveira. 

75:000$000 

Carlos 

O Sr. President~ - A estas duas emend::~s a Com missão 
offereceu a seguinte 

E~iE.);DA SUBSTITUTIVA 

Verba 7•: 

15. Sociedade Nacional de Agricultura. Para 
desenvolvimento dos trabalhos de divul
gação e propaganda agrícola e economica, 
e forialecimento do espírito corporalivo 
da classe rural brasileira . . .. .. .. .. . .. iOO :000$000 

16. Aos Clubs Agrícolas Escolares mantidos 
em collaboracão com a Sociedade Amigos 
de Alberto Torres . . .. . .. . . . .. .. . .. . 50 :000$000 

Approvada a emenda substitutiva, ficando 
prejudicadas as de ns- 5 e 6. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLAI\AÇÃ.O DE VOTO 

Declaro que votei conlra todos os augmentos de despesa 
"Material" dos diversos orçamentos hoje votados. 

Deante da crise financeira e do deficit já confessado 
pelo Sr. Ministro da Fazenda, como o Sr. General Floras 
Cunha, não compreendo que os Srs. Ministros de Estado, e 
o proprio Governo, insistam em construir palacios e em 
erigir obras novas perfeitamente adiaveis. 

Em rslação á.s despP.sas da Marinha, já disse, o suffici
ente para esclarecer meu voto. O parecer do nobre relator 
do projecto respectivo convenceu.-me e satisfez. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro d'e 1934. - .i.lfoza1'i 
Laoo . 
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o Sr. Presidente- Tenho·sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro seja nomeado substituto, na Commissão de 
Orçamento, para o Sr. Deputado Medeiros Netto, Relator do 
Orçamento da Agricultura, por se achar o mesmo ausente 
desta Capital. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro de 1934 . - Valdomiro 
:Magalhães, Presidente da Commissão de Orçamento. 

O Sr. Presidente - Nomeio para substituir, na Commis
são de Orçamento, o Sr. Medeiros Netto o Sr. Arlindo 

· Leoni. 
O requerimento de inversão da Ordem do dia, do Sr . 

Raul Fernandes, abrangia apenas a ma teria orçamentaria. 
Finda a votação d-esta, passa-se á da Mensagem do Exmo. 
Sr . Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe da 
Missão Diplomatica na Hollanda. · 

Esta parte da Sessão é secreta . A policia da Casa pro
videnciará no sentido de se retirarem das galerias e tri
buna-s as pessoas presentes-. (Pausa.) 

Acaba de chegar á Mesa e vou submetter a votos o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a inversão da Ordem do dia, afim de ~er 
votada toda a materia della constante, votando-se em ultimo 
logar a primeira parte - referente á nomeação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro de 1934. - Acurcio 
Torres . 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submetter 
a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos, ele accordo com o art. 1° das "Disposições 
Transilori as" do Regimento Interno da Camara dos Depu
tados, sejam assim reduzidos os prazos do art. 165 do 
mesmo Regimento Interno: 

a) para duas sessões o de tres dias uteis, estatuído no 
§ 1" para o recebimento de emendas de aa discussão; 

b) para um dia, o de 48 horas, concedido no § 3° para 
classificação, publicação e remessa de emendas á Commíssão 
de Orçamento; . 

c) para dois dias, o de dez dias para a mesma Commi.s
são dar parecer sobre emendas, e pnra uma sessão o refe
rente á distribuição de avulsos, ambos referidos no § 4•; 

d ) e sejam dispensados todos os interstícios rcgim en
laes, referentes á ma teria orçamentaria. 

Sala das Sessões, Outubro de 1931. - Valdomiro 
Magalhães. - 1Valdema1· Falcão. - Euvaldo Lodi. - H en
r.íque Dodsworth. - João GuimarãetJ. - E. Teixeira L eite . 

. Appi"ovado . 
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23 

O Sr. Presidente -Continua a votação da materia con
stante da 

ORDEM DO DIA 

Votação do .Parece-r n. 1, de 1934, negando 
licença pedida para prosegu,imento do processo 
instaurado contra o Deputado João" Villasú6as 
(discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declar·ando 
que o prose(luimento do processo criminal ins
taur.ado contra o Dr. Luiz Vieira de Meno, inde
pende de licença da Camara (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do parecer n. 3, de i934, declarando 
que independe de Ucença da Camara o prosegui
mento do processo criminal instaurado contra o 
Sr. Nuncio Soares da Silva (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do 
Sr. Mozart Lago, indagando por que motivo os 
saraentos monitores do Colle(Jío Militar não per
cebem diarias que a lei estabelece (discussão 
unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do 
Sr. João Vitaca e outros, pedindo informações 
sobre reconhecimento da União Sovietica, pelo 
Brasil (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n . 39, de 193·i, do 
Sr. Acyr Jledeiros e outros, pedindo informações 
s obre o resultado a que chegou a Commissão Li
quidante da Divida Fluctttantc da Uniúo (dis
cussão unica) . 

Approvado . 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do 
Sr. Thiers Perissé e outro, pedindo informações 
sobre obras no Theatro Municipal (discussão 
unica) . 

Approvado. 

Votação do r eque?•imento n. 41, de 1934, do 
Sr .. Alcantara Machado, pedindo informações so
bre reintegração do tenente- coronel Benedicto Al
v es do Nascirn.ento (discussão unica) . 

A:pprovado. 
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Votação de requerimento n. 42, de i934, dn 
Sr. Acyr .'Medeiros ~ outro, de informações sobre 
prisão de operarias empregados em padarias 
(discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerim.ento n. 43, de 1934, do 
Sr.. Antonio Rodrigues e outros, de informações 
sobre prisões de operarias, que enumera (dis
cussão unica). 

Approvado. 

Votação do requeriment_o n. 44, de 1934, do 
Sr. Antonio Rodrigues e outros, de informações 
sobre demissão de um empregado da Escola Set~ 
de Setembro {discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do 
Sr. Thiers Perissé, de informações sob1'e se no 
Estado do Paraná está sendo cumprido o disposto 
no art. 104, letra e,_ da Constituição vi(lente (dis
cussão unica) . 

A pprovado. 

Votação do requerimento n. 48. de 1934, do 
Sr- Adolpho Bergamini, de in{or1nuções sobre se 
nas Estradas de Ferro da União continúa sendo 
cobrada a taxa d'!J viação federal (discussão 
u!lica). 

Approvado. 

Votação do requermiento n. 47, de 1934, do 
Sr. Antonio Rodrigues e outro, de informações 
ao Ministerio da Agricultura, sobre colonias de 
pesca (discussão uoica) . 

Approvado. 

Votação do reque·rimento n. 48, de i934, do 
Sr. Ac1trcio Tor1'es, de informações aos .Minis te
rios da Justiça e Viação, sobre operarias envol
vidos no movimento grevista de 5 de Setembro 
corrente (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do 
Sr. Acurcio Torres, de informações ao Ministerio 
do Trabalho sobre um recuTso interposto po1· ope
rarias do Syndicato dos Trabalhadores da Com
panhia de Cimento "PorUand" (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 50, de i934, do 
Sr. João Villasbóas, de informações ao Ministe
rio da Guerra, sobre a mwsão chefiada pelo ge
neral Leite de Castro, na Europa (discussão 
uoica). 

Approvado. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 0811012015 09:40- Página 113 a e 116 

- 209-

Votação do requerimento n. 51, de 1934, do 
Sr. Mozart Lago, de informações sobre reversao 
de um of(icial do Exercito (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 52, de 1934, do 
Sr. Alcantara Machado, de informações ao Mi
nisterio da Viação e Obras Publica, sobre reinte
gração de um {unccionario da Inspectoria de 
Seccas (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 53, de 1934, do 
Sr. Cunha Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da 
Viação e Obras Publicas cópias dos pareceres dos 
Consultores Technico e Juridico daquelle Minis
teria, sobre a Companhia Paulista de Estrada de 
Ferro (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 55, de 1934, do 
Sr. Antonio Rodrigues e outro, de informaçõe3 
sobre dispensa de empregados no Serviço de Fe
bre AmareUa (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 56, de 1934, do 
Sr. Antonio Rodrigues e outro, de informações 
sobre dispensa de um funccionario da Companltia 
Cantareira de Viaçdo Fluminense (discussão 
unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, dr; 
Sr. Thiers Perissé e outro, de informações sobre 
P-omeações de funccionarios (discussão unica}. 

Approvado. 

Votação do requerimento n . 58, de 1934, do 
Sr. Mo;;art Lago, de informações sobre terrenos 
situados na Ilha do Governador (discussão uniea}. 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 59, de 1934, ([.o 
Sr. Mozart Lago, de informações sobre nomeações 
de technicos de Contabilidade feitas pelo Sr. In
terventor do Districto Federal (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 60, de 1934, do 
Sr. Mozart Lago, de in(ormaçõe . ., sobre nomeações 
de medicas, feitas pelo Interventor do Districto 
Federal (discussão unica). 

Approvado. 
C, Jl, - VOLUME VI 
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Votação do requerimento n. 61, de i934, do 
Sr. Adolpho Bergantini, de informações ao Sr. In
terve-ntor do Districto Federal, sobre a constru
cção de hospitaes (discussão uniéa). 

Approvado. 

Votação do reque1-imento n. 62, de 1934, do 
Sr. Adolpho Bergamini, de informações sobre o 
Serviço de Radio Nacional (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 63, de 1934, do 
Sr. Mozart Lago, de informações sobre servi~os de 
trabalhadores da Prefeitura do Di.stricto Federal 
(discussão unica). 

Approvado. 

Votw;ão do requerimento n. 64, de i934, do 
Sr. Henrique Dodsworth, de informações sobre pa
gamento a funccionarios do Instituto de Meteoro
logia {discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do 
Sr. Thiers Perissé, de informações, sobre contra
cto entre a Citv lmprovements e o Governo Fe
deral (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do 
Sr. Acurcio Torres, de informações sobre se o Go~ 
verno adquiriu, em WaShington, um edifício para 
a séde de nossa Embaixada na Republica Norte 
Americana (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 67, de i934, do 
Sr. Mozart Lago, de informações sobre nomeações 
e promoções de (unccionarios da Universidade do 
Rio de Janeiro (discussão unica). 

Approvado. 

Votação ckJ requerimento n. 68, de 1934, do 
Sr. Thiers Perissé, de informações sobre con
tracto celebrado entre a Prefeitura do Districto 
Federal e a Light and Power (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 69, de 1934, do 
Sr. Acvr Medeiros e outros, de informações sobre 
vendq de armamentos (discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do 
Sr. Alcantara Machado, de informações sobre re
integração de pro(essotes vitalícios da Escola Mi
litar (discussão unica) . 

Approvado. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 08/10/2015 09 40 - Página 115 ae 116 

- Zl1 

Votação do 1·equerimento n. 7!, de 1934, do 
Sr. Antonio Rodrigues, de informações sobre clau
·sulas do contracto assignado pela Fundação Rocke
feller com o Governo da União {discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requeri1nento n. 72, de 1934, do 
Sr. Acyr Medeiros, de informações sobre casas 
para operarias, construídas em Bem(ica (discus
-são unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 74, de 1934, do 
Sr. Adalberto Corrêa, de informações sobre colo
nização das fazendas Santa Cruz e São Bento 
(discussão unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 75, de 1934, do 
Sr. Acyr Medeiros, de informações sobre um {un
ccionario do Ministerio da EducaçãQ e Saude Pu
blica (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerime-nto n. 77, de 1934, do 
Sr. Acyr Medeiros, de informações sobre inqueri
tos mandados proceder pelo Governo (discussão 
unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 78, de 1934, do 
Sr. Acyr Medeiros, de informações sobre o afasta
mento de sub-o{ficiaes e sargentos da Armada, re
formados administrativame11te (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 79, de 1934, do 
Sr. R1ty Santiago, de informações sobre o afasta
mento de um tuncciona.rio da Fazenda, que conta
va mais de 30 annos de serviço publico (discussão 
unica). 

Approvado . 

24 

O Sr. Presidente - A Mesa acaba de ter informação de 
-().Ue varies Srs. Deputados se retiraram, não havendo, por 
.conseguinte, mais numero para a votação da outra parte da 
.materia constante da Ordem do dia. Nestas condições, fica 
,adiada essa votação . 

Vão a imprimír os 

PROJ'EC'l'OS 

N. 51-B - i934 

Redaccão para a sa dH;'cussão do projecto n. 51-A, de 
1934, fixando a despesa do Ministerio do Trabalho, Industria 

..e Commercio, pnra o exercício de i 935. 
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N. 53-B - 1934 

Redacção para aa discussão do projecto n. 53-A, de 193~,.. 
fixando a despesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas,. 
exercieio de 1935. 

N . 54-B - 1934 

Redacção para a fia. discussão do projecto n. 54-A, d& 
1934, fixando a despesa do Ministerio da Agricultura, para O· 
exerci~io de 1935. 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de amanhã a seguinte 

OimEM DO DL-\ 

Primeira parte 

Sessão secreta, para votacão da mensagem do Sr. Pre
sidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe da Missão 
Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Segunda discussão do projecto n. 43, de 1934, fixando os 
vencimentos do. Procurador Geral da Republica e do Pro-
curador Geral do Districto Federal, e abre os necessarios 
credítos. 

Segunda discussão do projecto n. 71, de 1934, abrindo, 
pelo Ministerio das Relações Exterior es, o credi.to especial 
de 15:000$000 para pagar a gratificaçãc. mensa! a um em
baixador nomeado fóra do quadro . 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 35 minutos... 
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73" Sessão, em 25 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

As 14 horas, comparecem os Srs.: 
Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Barcel

"los, Clementino Lisboa, Wnldemar Motta, Mario Ca.iado· Al
berto Diniz, Alfredo da Malta, Magalhães de Almeida, Godo
fredo Vianna, Hugo Kapoieão, Luiz Sucupira, Waldemar 
Falcão, Fcmles Vieira, Herectiano Zenayde, Solano da Cunha, 
Arruda Camara. Simões Barbosa, Humberto i\loura, Góes 
Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcellos, Guedes No
gueira, Rodrigues Doria, Homero Pires, Paulo Filho, Carlos 
Lindenberg, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Ruy 
Santiago, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Pereira Car
neiro, Olegario Maríanno, Mozart Lago, João Guimarães, 
H.aul Fernandes, Alipio Costallat, Acnrcio Torres, Soares Fi
lho, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, Augusto 
Viégas, Vieira Marques, Raul Sá, Simüo da Cunha, Daniel 
{je Carvalho, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Ma
chado, Anthcro Botelho, Alcantara Mach-ado, Guaracy Sil
·veira, José Ulpiano, Cardoso de Mello Netto, Nero de Macedo, 
Plini() Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Carlos Go
mes, Simões Lopes, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, 
Renato Barbosa, Minuano .cte Moura, Acyr: Medeiros, Gilbert 
Gabeira, Vasco Toledo· Antonio Rodrigues, Sebastião de 
Oliveira, Edwald Possolo, Alvaro Ventura, Ricardo Macha
do, Pedro Rache, Mario Ramos, Teixeira Leite, Pinheiro Li
ma, Abelardo Marinho, Thiers Perissé (81.) 

O Sr. Presidente - A lista de prese:~ça accusa o compa
recimento de Si Srs. Deputados . 

Está aberta a Sessão. 
O Sr. Alberto Diniz (Supplente, servindo de 2• Secretario) 

procede á leitura da Acta da Sessão antecedente a qual é, 
sem observações, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expedientl.!. · 
O Sr . Glementino Lisbôa (3• Secretario, servindo ~e i"), 

_procede á leitura do seguinte 
EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Ministerio da Justiça e Negocias Interiore!::', de 23 d•) 
· cort·ente, enviando as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Exmo. Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados. 
·Em referencia ao officio de V. Ex. n. 248, de 4 de Setembro 
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ultimo solicitando, para attender á requ1s1çao da Commis
são de' Finanças dessa Camara, as informações pedidas er~1· 
requerimento do Sr. Deputado Fabio Sodré, cabe-me west!'r
a V. Ex., em relação aos itens !i o mesmo requerimento, os 
seguintes esclarecimentos: 

a) As despesas com a eleição de 3 de Maio de 1933, pa
gas por este Ministerio, montaram a 548 :79153350, sendo 
195 :356$550 por conta de recursos orçameFltarios e reis 
353:434$800, pelo crédito especial aberto pe1'o <Iecreto nu
mero 22.815, de i2 de Junho de 1933; nest'a uitima parcella, 
estão incluídas as seguintes importancias, de indemnizações 
a Interventorius, por despesas relativas ao pleito, effectua
das por ordem do Governo ~a União: 

Piauhy . . . . . .......................... . 
I\faranhão . . . . . ........................ . 
Ceará ................................. . 
Sergipe . . . ............................. . 
Santa Catharinl . . . . . .......... ~ ...... . 
Bahia ................................ . 
Espírito Santo . . . . . .......... _ .......... . 
Acre ................ · · ....... · · · .. · .. · · 

20:000$000 
25:000$000 
1:~:000$000 
34:948$000 
20:612$400 
75;568$200 
13:934$400 
30:351$800 

Os demais Estados não solicitaram indemnização, sendo 
ignorados o total do quantum pelos mesmos dispendido. 

Por outro lado, não está computado o gasto provenien
te da confecção -e distribuição do material eleitoral padro
nizado, assegurado pela Imprensa Nacional, com. os seus re
cursos orçamentarios. 

b) Do mesmo modo, não seria licito fixar, prev!amentc, 
o total da despesa, não prevista no actual orçamento,_com as 
eleições de i4 de Outubro corrente. Achando-se os Estadl)fl 
igualmente interessados no pleito, pois que abrange a esco
lha dos membros das Constituintes Estaduaes, algumas uni
dades da Federação custearão pelos seus cofres os gastos que 
se realizarem. Nas restantes. os respectivos Interventores 
remetterão, opportunamente a comprovação da despesa que 
á União incumbe attender, ·afim de que esta as indemmze-, 
mediante credito global, que será solicitado ao Congresso. 

c) O Tribunal Superior de Justica Eleitoral acha-se 
installado, em condições precarias, no edificio da Uõrte Su
prema, sem dependencias nem mobiliaria proprios e ~m 
luta com premente exiguidade de espaço, tudo com manifes-
to prejuízo dos .!'el'viços que lhe estão affectos. . · 

d) Indispensavel, como se tornou patente, nova instal
lação do Tribunal Superior e o mesmo occorrendo em rela
çãQ ao Tribunal Regional do Districto Federal, que funccio
nava em salas cedidas pela Camara dos Deputados, mas a 
esta necessarias, o Ministerio a meu cargo providenciou, em 
tempo, no sentido da obtenção da séde condigna para os 
referidos orgãos da Justiça Eleitoral. Como forma mais 
economica, submetteu-se a reparos o edifício do Almiran
tado, especialmente cedido e cuja adaptação se acha em 
vias de ·conclusão. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima 
e consideração. 

O Ministro da Justioa e Negocias Interim.·es. - Vicen-
te Ráo. 

- -~ quem fez a requisição. 
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Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 56-A - i934 

Fixa o subsidio dos Deputados e Senado1·es pm·a a legisla, 
tura de 1935 a 1938; com parecer da Cornmissão de Fi-
nanças. 

(Commíssão de Orçamento 14, de 1934) 

A' Commissão de Finanças. a que foi presente o pro
jecto n. 56 da. Commissão de Or..:amento propw o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1.0 Para a legislatura de 1935 a 1938, cada Deputado 
ou Senador terá, além de uma ajuda de custo de 3:000$000 
por anno, um subsidio mensal composto de uma parte fixa 
de 3:000$000 e de uma cedula de 75$000 por dia de sessão a 
que comparecer: · 

§ 1.0 A falta á chamada na ordem do dia para as vota
ções acarretará a perda da cedula de presença. 

§ 2.o Para a execucão do que dispõe o paragrapbo 1°, 
far-se-á a chamada, sempre que houver falta de numero 
na verificação das votações, ainda que seja visível essa falta. 

§ 3.0 O Deputado ou Senador que tiver 15 faltas succes
sivas durante o mez, perderá 50 o/u da parte fi:<:a d o subsi
dio mensal, salvo prévia communicação de ausencia, por mo
Iestia, á 1\fesa da respectiva Casa. 

§ 4. 0 Se a ausencia a que se refere o paragrapho 3° fót
superior a 90 dias, o ausente perderá 50 % da parte fixa, 
salvo licença concedida pela respectiva. Casa. 

Art. 2.0 Os Senadores quando nas funcções de membros 
da Secção Permanente perceberão os subsidias nos termos e 
de accõroo com o art. 1° e seus paragrapbos. 

Sala das Commissões, 25 de Outubro de 193-i. - João 
Simplício, Presidente. - Ribeiro Junquei1·a, Relator ad-ltac. 
- Mario de A. Ramos. - Sampaio Vi dal. -:- E. Velloso 
Borges. - Paulo Filho, vencido. Votei pelo proj ecto n. 56, 
deste anno. - Nero de Macedo. Mantenho o projecto n. 56, 
de 1934, da Commissão de· OrcamenLo. -José de Sá, com o 
seguinte voto er.n separado: 

"A experiencia,. demonstrou, no decurso da nossa vida 
parlamentar, a necessidade de prevenir a hypothese da falta 
de numero regimental dos congressistas para as delibera
ções legislativas. 

Em todos os tempos, por maior que fôs.se o interesse do 
legislador ordinario em corresponder á r esponsabilidade do 
mandato, ner.n sempre foi possivel obter opportunamente 
"quo:rum ", até mesmo para a funcção essencial á actividade 
parlamentar, ou seja, a discussão e votação das leis de meio. 

Só o instante empenho pessoal dos "Ieaders", reforçado 
por conveniencias eventuaes d~ ordem política, lograva. · at
trair ao recinto das Camaras, na hora das votaç.ões, o nume
ro de congressistas reclamado, para tal· 'fim, pelo regimento 
interno. E isso, não raro, ao apagar das luzes, quando a ta-
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refa legislativa já chegava quàsi ao seu termo; com prejuí
zo, portanto, da serenidade e acerto com que o legislador se 
obriga a deliberar, no · exercício do mandato, maximé tra
tando-se de materia relevante e de capital importancia para 
o Paiz, como é o estudo e ·approvação das propostas orça
mentarias. 

Dir-se-ía que o congressista faltoso repousava, tran
quillo, na complacencia da maioria deliberante e no trabalho 
das commissõe,; tecl:micas, onde, em ultima analyse, s-e con
certavam as leis, á vista dos elementos subsidiarias dos rni
nisterios e dos projectos e emendas encaminhados ás sobre
ditas commissões, bem como dos pareceres elaborados pelos 
membros destas. Em nada essa praxe recommendava a cul
tura cívica do parlamento republicano. Quando menos, ella 
traduzia a existencia de um regime de plena irresponsabi
lidatle, que annullava o principio representativo e a propria 
autoridade e o prestígio do legislador no conceito publico. 

No Regimento Interno da Assemb1éa Nacional de 1934 
foi instituída sabiamente, pela primeira vez, nos costumes do 
parlamento brasileiro, a san.cção para o legislador faltoso. 

Observada como foi, então, a providencia salutar nos 
largos e exhaustivos trabalh"os de reconstitucionalizacão, o 
precedente assim estabelecido produziu os melhores resulta
dos praticas. 

O simples effeito moral da sanccão concorreu para que 
só em raríssimos casos a Magna Assembléa não accusasse 
numero legal para as suas deliberações. 

Transformada, porém, em Camara Ordinaria, com que 
I!.Utomaticamente se foi restabelecendo a praxe antiga e no
civa da reincidencia na falta, por tempo indeterminado. 

Occorre, aqui, uma circumstancia que, de certo modo, 
explíca e attenua a ausencia mais ou menos prolongada dos 
Deputados, entre os que porventura não prünaram pelo com
parecimento assiduo e regular ás sessões . 

Grande numero de faltosos, - e com elles está o Re
lator do parecer - ceàeram á contingencia creaàa pela sin
gularidade do momento político de visitar e permanecer no:~ 
seus respectivos sectores eleitor-aes, fóra do Districto Fe
~eral, afim de assistir ao pleito de 14 do corrente, como 
candidato á renovacão do mandato. 

Mas, pela difficuldade de locomoção immediata, ou por 
cutro motivo ponderavel, que não cumpre ao relator do pa~ 
recer investigar, o facto a ser assignalado, para corroborar a 
conclusão do mesmo parecer. é que todo o esforco, por as
sim dizer sobrehumano, do illustre "leader" da maioria, na 
phase actual dos nossos trabalhos, visou precisamente con~ 
seguir "quorum" para votação dos orçamentos, de acoôrdo 
com o que preceitua a Constituição Federal em vigor. 

Ainda uma vez, a experiencla demonstra a. imperiosa 
necessidade de restabelecer, para o congressista faltoso, na 
legislatura de 1935 a 1939, a sancc11o prescripta no Regimentrr 
Interno da Assembléa Nacional Constituinte de :1.934. · (Do 
~ubsidio, · §§. 2° e 3°), com as modificações que propomos · em 
·paragraphos additivos ao projecto 56. · 

Attente-se mais, de passagem, que a medida em questão 
vtgora em parlamento de outros paizes, sem que implique 
qualquer diminuição dos seus legisladores. 

· Opinamos, pois, que -se accrescentem, onde couber, no 
mcneionado projecto, os seguintes paragraphos: 

i 0 , será considerado faltoso o Deputado ou Senador que 
n!to comparecer ás sessões. 
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'
7erificada, pela lista de chamada, a ausencia do Depu

iado ou Senador no recinto das sessões, ser-lhe-á descontada 
-do subsidio pecuniario mensal, a. diaria de 50$000; ' 

3°, o Deputado QU Senador que não comparecer ás ses
-sões durante 30 dias, seguidamente, não receberá o subsidio 
·mensal. 

Pensamos, dest'arte, contribuir para a maior efficiencta 
·e dignidade da tarefa legislativa." 

PllOJECTO A QUE SE REFERE O PARECER DA CQMMISSÃO 
DE FINANÇAS 

A Camara dos Deputados resolve: 
Art. 1..0 Na legislatura de 1935 a i938 será de 4 :500$000 

o subsidio pecuniarío mensal de cada Deputado ou Senador, 
durante as sessões e de 3:000$ a ajuda de custo. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposi<;ões em contrario. 
Sala da Commissão de Orcamento, i7 de Setembro de 

:1934. -João Guimarães.- Cardoso de Mello Netto . -E. 
Teixeira Leite . - G6es Monteiro. -Daniel de Carvalho. 
·- Adalberto Cor"rêa . 

2 

O Sr . Presidente - Está finda a leitura do Expediente 
Tenho sobre a me~a e vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos seja inserto na acta da sessão de hoje uro 
·voto de profundo · pezar pela morte recente, em Fortaleza. 
(Ceará), do eminente Juiz Federal e membi'o insigne do Tri· 

bunn.l Eleitoral do Ceará e Professor da Faculdade de Dit·ei·· 
to daquelle Estado, Dr. Luiz de Moraes Corrêa, brilhante es· 
piríto e oaracicr pur·issimo .. 

Sala das Sessões, 25 de Outubro <ie 1.934. - Pontes VLei
·l'fl - Godofredo Vianna. - Uaualhães de Almeida. - Leãr: 
Sampaio. - Joüo da Silva Leal. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre 3 mesa dois requeri·· 
.alentos que Yão ser lidos. 

São, successivameote, lidos, apoiados I! postao 
em discussão os seguintes 

REQUER!MENTOS 

N. 82- i934 

Requeiro, por intermedio da Mesa da Camara dos Depu-
·tados, que o Ministerio da Fazenda informe : 

a) Se o Thesouro Nacional tem mandado apostillar, no!' 
titulas de aposentadoria dos .funccionarios publicas, aposen

tados ante-s dos decretos nume1'os 19 .. 565, de 6 de Janeiro de 
l93i, art. 2°, e 15.582, de 12 do mesmo mez e anno, art. 501 
as gratificações addicionaes que percebiam em 1930, e em 
virtude de que disposição de lei ; 

b) Se a Directoria do Expediente do Thesouro Nacional 
tem cumprido, em relação aos funccionarios que se aposen-
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taram em data ulterior á. dos alludidos decretos do Govern~ 
Provisorio, o art. 23 das Disposições Transitarias da Con
stituição Federal, que "mantém as _gratificações addicionaes 
por tempo de serviço; de que estavam em gozo os funcciona
rios publicas, desde as datas dos decretos do Governo Pro
vjsorio, ns. i 9. 565, de 6 de Janeiro de 1931, art. 2°, e 
15.582, de 12 do mesmo mez e anno, art. 6°." 

Sala das Sessões, em 24 de Outubro de 1934. - Acurcio 
Torres. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

'N . 83- i934 

Requeiro, por intermedic da Mesa, ouvida a Camara dos 
Deputados, informe o "Ministerio da Fazenda : 

a) Por que motivos, desde a promulgação da Constitui
ção em vigor, não mais se reuniu 21. Commissão encarregada 
d:t !iquida~ã& da Divida Fluctua.nte ? 

b) E• exacto que o crédito aberto para a liquidação da
quella divida só vigorará até 31 de Dezembro do corrente 
:mno; 

c) Já será de menos de duzentos mil contos de réis 
(200. 000: 000$000), o saldo do referido credito ? 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 1934. - Mozart Lago 
Justificação 

A commissão designada pelo Governo, para o encargo de 
liquidar a Divida Fluctuante, não podia ser mai::; idonea, nem 
mais apta para o serviço patriot~co que lhe incumbe. Com
posta de cidadãos prestantes, todo::; residentes nesta Capital, 
,iá teria, sem duvida, concluído sua ardua tarefa, se lhe fos
sem facilitados os meios de trabalho. Revigorado em abril 
u!Umo o crédito par liquidação da divida alludíd:l no re
querimento, consta que o saldo do mesmo ainda orç~ por 
auzentos mil contos de réís e estarâ em vigo!' apenas até 31 
de Dezembro proximo. Já em fins de Outubro não parecerá. 
por certo, impertinencia, saber por que motivos não foi ainda 
ultimado o serviço em apreço, que tantos e tão merecidos · ap
plausos recebeu ao ser . instituído. 

Encerrada a ciiscussüo e adiada a votacíio. 

3 

O Sr. Mozart Lago- P.cco a palavra .. pela ordem, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor 
Deputado Mozart Lago . . 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, ter
minou hontem a votação· dos orçamentos e!If segt;nda _d_is
cussão . No fim do mez passado, tendo em vista dispos1t1vo 
regimental, formulei uma indicação estabelecendo ·algumas 
regras que, no meu entender, devem ser observadas nos di
versos orcnmentos, regras que mcumben. aú Presidente da 
referida Commissão elaborar. 

Não sei porque a Mesa distribuiu tal indicação á Com
missão de Constituição e Justiça, de fórma que pediria a· 
V. Ex. o obsequio de rever a distribuição e encaminhai-a á 
Commissão de Orçamentos, afim de que os collegas que all..f 
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trabalham tenham tempo de tornai-a na consideração que
entenderem. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - A' vista da observação que acaba de 
ser feita pelo nobre Deputado, Sr. Mozart Lago, vou consi-· 
derar dtl novo o assumpto, para resolver em definitivo. 

4 

O Sr. Acyr Medeiros- Peco a palavra. 

O Sr . Presid~nte- Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Acyr Mereiros - Sr. Presidente, havendo en
dereçado, na sessão de 4 do corrente, por intermedio da 
Mesa da Camara dos Deputados, um requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação c Sn.udc Publica, em 
consequencia do qual me foi enviaàa uma carta pelo senhor 
Major Agrícola Bethlem, director do Departamento de En
sino Secundario desse IYfinisterio, vou passa!.' a ler e::;sa carta. 
Sr. Presidente, para dos seus termos fazer a devida critica;. 

"Rio de Janeiro, 6 de Outubm de 1934. 
Exmo. Sr. Deputado Acyr de Medeiros. 
Acabo de ler nos jornaes desta Capital a notí

cia de que V. Ex., da tr1buna da Camara, formulou 
um pedido de informações ao Governo sobre a mi
nha situaçii.o á testa da Inspcctoria Geral do Ensino 
Secundario, lendo tambcm uma certidão relativa á 
quantia por mim dispendida "para acquisição de 
lhrros de~tinados ao concurso de Inspectores de En
sino". Houve ainda por bem V. Ex., segundo de
paro· no noticiaria do dia, pedir á Camara a inser
ção em acta, para constar dos "Annaes", de artigo:; 
editados na imprensa contra a minha administração·. 

Estou certo de que V. Ex. agiu de boa fé. E, 
por isso mesmo e ainda por se tratar de um Depu
tado classista, como é V. Ex., sendo eu, por igual, 
membro syndicalizado do magisterio brasileiro, cujo 
orgão tive a honra de fundar e representar em varias 
opportunidades, apresso-me a sahir ao encontro de 
V. Ex. pedindo-lhe que acceíte o meu convite para 
visitar esta Repartição situada á rua l\Ioncorvo Filho 
n. 10, e onde a qualquer hora será bcmvindo. Aq~t.i, 
terei occasião de lhe mostrar o que lcm sido o es
forco dos que se dedicam ao trabalho na Inspectoria 
a meu cargo, o que já consegui realizar e o que não 

poude ver allingido. V. Ex. testemunhará. pessoal
mente a lisura da minha modesta administração, dian
te de documentos que terei Q honra de lhe offerecer, 
constatando, por si mesmo, a. procedencia ou a im
procedencia dos ataques que me são dirigidos ano
nymamente e de que V. Ex., por boa fé, sem duvida, 
acaba de se fazer-éco . 

Conto com a honra da visita de V. Ex. , a quem· 
apresento os protestos da minha subida consideração, 

Cordialmente, o patrício e admirado!.' - Agrícola 
Bethlem." 

Ora, Sr. Presidente, é estranhavel que o Sr. Agricola. 
Bethlem se apresse, dois dias após o requerimento por mim 
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·'formulado ao Ministerio da Educação, em convidar-me para 
-visitar a Repartição que diril!'e. 

Parece-me, como pqr certq, tambem deve parecer a todo:> 
. .os que se batem pela moralização da administracao da causa 
·publica, estranhavel que S. S. me dirija carta nestes termos, 
·quando ha sobre a mesa um requerimento de informações 
sobre o autor da referida carta e sua gestão na Superinten

·dencia do Ensino. 
Se o Sr. Agricola Bethlem quer demonstrar a lisura com 

-que vem dirigindo aquella'R.epartição, não vejo outra sahida 
para S. S. que a de formular sua defesa por- escripto, afim 
de que, approvado meu requerimento pela Camara, ao ter 
·ne ser respondido, tenha o Sr. Ministro da Educação elemen
·los para faze l-o. 

As informações acaso agora prestadas, quaesquer que 
fossem, não viriam modificar meu juizo a respeito da admi
<nistração de S. S. na superintendencia do ensino secunda
rio no Districto Federal, porquanto S. S. lem de preslar 
contas de seus actos á opinião publica, á Camara., e não a 
mim, pessoalmente. Este o mot·ivo por que deixei de atten
-der ao convite, aliás geniilissimo, que me fez S. S. 

K o desejo, ainda. de demonstrar que minha actuacão 
nesta Casa se vem norteando por absoluta independencia, 
sem preoccupacão de pessôas, visando sómentc a morali
zação da administração da cousa publica, continuo a for
mular meus ataQues á gestão do Sr. Agrícola Bethlem, mas 
aptesentando documentação insophismavel e irrespondivel. 
S. S. se viu afastado do cargo, havendo até sido feita a 
nomeação de seu substituto. 

Como, entretanto, ha Lambem de minha parte o com
promisso formal de proseguir na demonstração, á luz me
ridiana, com documentos, que essa .administração foi damno

·sa, pessima, passo a lêr do0umentos. que em seguida envia-
rei á Tachygraphia, afim de serem publicados e estampados 
nos Annaes desta Casa, offerecendo ensejo, assim, a que o 
Sr. Ministro da Educação possa, attendenào aos reclamos 
unanimes da imprensa brasileira, mandar abrir inquerito 
ou mesmo fazer uma devassa naquella repartição, afim de 

·restabelecer a ordem, a moralidade e S[;.lvaguardar os di-
reitos feridos daquclles que se viram preteridos, unica e 
·exclusivamente por interesses e injuncções de cunho polí
tico. 

O SR. CEr.so MACHADO-. Estas accusações que V. Ex. 
·está fazendo ao Coronel Agrícola Bethlem teriam sido mais 
.a proposito na occasíão em que S. S. ainda estava no exer
dcio do carg~, do qual já fqi exonerado. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Respondo ao aparte do il
lustre co !lega. Talvez não tenha eu bem esclarecido meu 
]lensamenLo ou S. Ex. não me haja ouvido. 

Isto que estou fazendo não é propriamente uma accusa.:. 
-ção: é a continuação das accusações que vinha formulando. 
-em consequenria das quaes S.S. foi afastado do cat·go que 
vinha occupando. 

Eu havia promettido, anteriormente, trazer o resto da 
documentação que possuia e não podia YOltar atraz, muito 
embora S. S. já não se encontre á frente da administração. 
pois quero trazer o contingente do meu esforço para a mo-

·:Talização daquella repartição. Além do. mais, o actual men
i:f.or dos negocias da superintendencia do ensino, moço illus-
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tre por todos os títulos e meu amigo particular, precisa estar·· 
a par. de tudo quanto ali se passou. · 

O SR . CELso MACHADO - V . Ex. affirma que o senhor 
Major Agrícola Bethlem foi afastado do cargo por causa 
das suas accusações? Chegou, no entanto, ao meu conhe--
cimento que o novo Mmistro da Educacão, desde que assu
miu o cargo, estava no proposito de fazer a remodelação 
dos quadros das Direetorias do seu Minis terio, attendendo, 
aliás, á reforma feita nos ultimas dias da-gestão do Minislr~ 
Washington Pires. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Ainda uma vez respondo ao 
aparte de V. Ex., informando-lhe que o Major Agricoia . 
exercia sua~ funcções illegalmente, de vez que não fõra para .. 
o cargo nomeado. 

O Sa. CELSO MACHADO - Como se explica, então, que . 
S . Ex . estivesse em pleno exer·cicio de:ssas funcções? · 

O SR. ACYR MEDEIROS - Se o nobre collega quizer· 
ter o trabalho de ler os docurnenlos por mim apresentados-· 
á Camara, na sessão do dia 4, publicados naturalmente no · 
Diario do Poder Leaislativo do dia 5, verificará, á luz des
sas provas, que elle exercia essas funcções illegalmenle . Os · 
documentos elucidarão V. Ex. 

Devo, aliás, declarar que não conheço o Major Agrí
cola, contra quem não movo campanha pessoal. Bem sabe
V. Ex. que em todas as minhas altitudes não tenho líga-
ções pessoaes. O que aqui expendo apenas visa prestar 
serviço ao Brasil e ao povo brasileiro. Não me inspiram, 
absolutamente, injunccões políticas ou interesses de ordem 
pessoal. 

Estou, portantó, a cavalleiro e á vontade para explanar- · 
quaesquer assumptos e fazer criticas a todos quantos se 

··afastem do caminho áo dever e da moralidade na admi
nistração da cousn publica. Não ha, de minha parte, intuito.· 
de magoar ou diminuir o Major Agrícola Bethlem. 

Vou, Sr. Presidente, passar agora a lê r o requerimen- · 
to por mim formulado, perlindo rccLificacíio do discurso que. 
fiz na scssüo do dia ~ elo corrente, E' o seguinte : 

"81· . Presidcntr. - Tendo rcqllerido, na sessão
de 4 do concntc que, por intermedio da Mesa, fos
sem pedidas ao 1\linisterio da Educação e Saude Pu
blica uma :o; informacõcs sobre o major reformado · 
Sr. Agricolu Br.thlem, junto á Inspectoria Geral do 
Ensino Secundaria c, tendo hav ido engano na citação 
de um decreto onde diz: 1) Se á vista do art. ao do 
decreto n. 24.442, diga-se: 1) .Se á vista do art. 8° 
do decreto n. 24 . 439 - requeiro que seja feita a re
ctif icação necessaria . 

Sala das Sessões, de. Outubro de 1934 . - Acvr· 
M edeíros" . 

Sr. Presidente, aproveito· a occasião para for
necer ao Sr. Ministro da Educação e Saude Publica-: 
novas provas para S, Ex., em inquer:ito que forço.sa- · 
mente mandará abrir, apurar a r esponsabilidade do 
major r eformado Sr. Agrícola Bethlem, que criJ~li-:
nosamente se i!ltitula Superintendente do Ensmo- · 
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'Secundaria - cargo já extincto, em face do decreto 
n. 24.734, de 14 de Julh~ deste anno. 

Requeiro ta:r:nbem, Sr. Presidente, para que fi
que constando dos Annaes desta Casa, o ruidoso pro

.cesso de Adelaide Bastos Tornaghi, que foi enviado 
ao Sr. Chefe do Governo Provisorio, onde se vê o 
processo usado pelo major reformado Sr. Agricola 
Bethlem. · · 

Junto tambem, Sr. Presidente, as photographias 
das certidões que provam a idoneidade do assi stente 
Sr. José Augusto de. Lima e de secretario do senhor 
Bethlem, Bento de Carvalho, que presidiram aquelle 
inquerito. --:- Acyr Medeiros. 

Como vê V. Ex., Sr. Presidente, a documentação que 
.- apresento é farta · e, por certo, .seria enfadonho lêl-a da tri
.buna da Camara, tarefa paL'a a qual, aliás, talvez o tempo 
me nã.o chegasse. Assim, para evitar desperdício de tempo, 

-de vez que o .1neu intuito é apenas o de vêr estampada nos 
Annaes da Casa essa documentação, passo-a ás mãos da ta
chygraph:a. afim de ser publicada, pedindo que posterior
mente me seja devolviàa, de modo a que eu possa. della mu
n ido, provenir-me contra qualquer possível resposta que, 
aliás. não \'ejo alguem tom a devida coragem, ou com o 

· proposito de dar, no sentido · de destruir a õocumentação 
que vou apresentar. 

O SR. CELso MACHADO - Estou certo de que o senhor 
Agrícola Bethlém se defenderá galhardamente das accusa
ções formuladas . 

O SR. ACYR MEDEIROS - Acredito que S .S. consiga 
fazel-o, mas nunca poderá destruir a document3ção in~o

. .phismavel que possúo. 
Se eu. entretanto, estiver laborando em erro e se S. ·s. 

eooseguir provar que a documentacão é infundada, oe
euparei a tribuna da Camara para render-ma á evidencia 
dos factos e, então, penitenciar-mo· do erro commettido. 

0 Sn.. CELSO MACHADO - Será um neto digno de V. Ex., 
o de reconhecer depois o erro em que cnhiu . 

O SR. ACYR MEDEIROS- O homem póde errar. mas 
não é admissivel perseverar no erro. 

Quero frisar bem que nfio conheço o Sr . .A..gricola Be
lhlem, nem me move contra S.S. nenhuma preoccupacão 
de ordem pessoal. Achei irrisorio, entretanto, que S. S. me 

. .dirigisse uma carta, convidando-me a ir, em pessôa, veri-
f icar a improccdencia· das accusacões formuladas. 

Entendo que S.S. devia apresentar sua defesa, depois 
óe approvado o requerimento de informações que formulel 
á Camara, correspondendo ao objectivo por mim colli.mado, 
-qual o de demonstr ar, com a documentação que apresentei, 
·que sua administração tem sido damnosa aos interesses do 
-.ensino secundaria. 

O · s~t . CELSO MACHADO - Mas o major Agricola Be
thlem, convidando V. Ex. para ir, pessoalmente, verificar 
-o que allegava contra a sua administração, revela estar tran

. .quillo quanto aos resultados de uma inspecção de V. Ex. 
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O SR. ACYR MEDEIROS - Se S.S. está, de facto 
tranquillo, - respondo a V. Ex. - deverá tratar de pre~ 
.parar sua defesa . 

. O SR. CELSo MAcHADo - S. S., naturalmente, quiz 
adrantar-se- a essa defesa, que fará, convidando V. Ex. a ir•, 
-pessoalmente, verificar a sua situação. 

O SR. AOYR MEDEIROS- Isso fere um pouco os meus 
princípios ideologicos. S. S. quer· dar informacões a mim, 
pessoalmente, e eu não as desejo nesse caracter; entendo que 
:S. S. deve dái-as á opinião publica. 

O SR. CELSo MACHADo- V. Ex. indo lá, viria, depois, 
dizer á Nação que reconheceu o erro e poderia, então, dar 
seu testemunho pessoal. 

O SR. ACYR MEDEIROS- Nesse caso ficaria eu sujeito 
:ã suspejção publica e nllo desejo estar sujeito a essa sus, 
peição, pois não quero ser attendido entre quatro paredes, 
mas publicamente. Estimo que as explicações sejam dadas 
pel<> proprio interessado, não a mim, como frisei, mas ao 
Povo, á Camara dos Depulados. 

0 SR. CELSO MACHADO- 0 Sr. Agrícola Bethiem as dará, 
·com certeza. 

· O SR. ACYR 1\IEDEIROS - Acceitando uma explicação 
pessoal, poderia eu ser, amanhã condemnado pelos meus cal
legas, se tivesse de voltar a traz. Desej<> ficar á vontade, para 
não soffrer a critica, quer maliciosa, de uns, ou sã e pura 
dos que me com~ater_n e dos meus proprios companheiros de 
luta. 

Se S. S. tem o interesse de desfazer a documentação 
que apresento, não é a mim, mas ao publico, á imprensa e á 
Camara dos Deputados que deve dar explicações, porque 
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que a minha condição é toda 
espooial. Não·posso acquiescer a solicitações de ordem pes
soal, visto. como pareceria a<>s meus companheiros que eu 
estaria entrando em cambalachos, e !)reciso estar acima de 
-uma suspeita desse genero. 

Eis a razão por que recusei o convite e voltei ao as
sumpto, esperando que S. S. Lambem proceda c<>mo de men 
·desejo, dando amplas informações á Camara dos Deputados 
e, conseauentemente, á imprensa e á opinião publica do 
BrasiL 

Passo, assim, ás mãos da Tachygraphia a documentação 
·que pude obtel' para comptovar que a administração do Sr. 
Agricola Beth! em, á frente do ensino secundar i o do Districto 
Federal, foi ruinosa, damnosa aos interesses da sua repar
iição. 

Aproveito a opportunidade, Sr. Presidente, para ler 
uma carta que me fo1 eud~::reçada peio Synodu Evn.ngelíc~ 
·Lutherano do Brasil. 

ramo i á diss~:~. Sr. Pre:-idente, em outro momento, não 
-endósso os principio:; religiosos dos componentes dessa 
:agremiação. Estou, entretanto, formando com elles, e forma
l.'ei com qualquer outra orgamzação, por todos os meios e 
modos. no Pentido de evitar que se consiga attrair os bo
'llens publicas do Brasil, envolvendo a Nação em sua trama 
<o:ini.c:;t.ra riP MI11'!niMa;- o m\mdo para uma nova or)?:'anizacão 

:identica ã chamada "Santa Inquisição". 
Combatencto, Sr. Presidente, o clero. fuço-o perfeita

~ent-e a vontade, porque desta tribuna tenho externado meu 
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tJonto de vista. d~ que os poderes temporal e es~iritua.t ~e
'l'rem permanecer completamente separados do Estado. 

Diante da manifestação da Camara, através o orgão au
torizado de alguns de seus membros, diante da attitude da 
Sr. Presidente da Republica e de toàas as autoridades pu
~licas. ás ouaes o Povo brasileiro conferiu mandato para ad
ministrar a cousa pubiica, autoridades que se vêm envol-
~rendo, cr1mim samente, nas organizações ecclesiasticas. com
TJromettendo o nosso governo, a minha vo:1:, Sr. Presidente, 
~ua j~ se fez ouvir, quando tive de formular voto contrario 
~ manife~tacão da Camara por oceasião da estadia do Se-
nhor Cardeal Pacelli, se renova para, ainda uma vez, pro
testar contra as medidas que se hão tomado de defereneia, 
~'~u de homenagem,· em nome da Nação, ao representante do· 
l?apa. · 

Não posso, absolutamente, pactuar, em silencio, sem meu 
orotesto vehemente. com esse attentado ans direitos dos 
acatholicos, oaquelles que não crêem na demagogia clerical,. 
'1a demagogia papalina, que não têm outro merito senão 
'>-Xplorar a. crendice popular, afim de canalizar para Roma 
t.odas as energias do povo trabalhador, todos os esforços do 
11roletariado, fazendo que lá se accumule a maior riqueza do 
"Lundo, ao mesmo passo em que não se a-:lmitte que os 
T1roletarios ào Brasil possam. numa demonstração livre, 
rJizer o que sentem, externar suas opiniões em praca Dubli
~a, e em que operarios estrangeiros são G.eportadoe em· 
massa, pelo simples facto de pregá.rem suas ídéas. Esta· 
~amara, no entanto, presta homenagem ~os agentes inter
r.acionalistas. aos agentes do Papa, que não são nem mais 
nem menos do que estrangeiros . . 

Não posso, Sr. Presidente, calar meu JJrotesto, minha 
t:tevolta, deante de tanta maldáde, direi mesmo - descul
nem-me a expre1>~ão - da baixeza mot;~l .jas maiorias dos 
homens da actualida.<le. Como revolueionario - digo-o com· 
sinceridade - tE:nho saudades dos homens ·do passadD, por
que elles, ao menos, tinham a coragem, a hombridade de re-· 
uellit· a camarilha clerical que procurava investir contra o 
'Brasil, tentando asph~1ar a consciencia ào proletario 
brasileiro. Tenho saudades, repito, dos Bernardes, dos Epi
!.Mio Pes..~Oa f: dos Washington Luiz, porque, como disse, 
f\O menos tinham o desassombro de assumir attitude, sem 
nrocurar, sempre, agradar ao partido que estava em maio
~ia. Partiam antes do principio de que o Estado não p6de · 
"lSLar alliado ao poder espiritual. Vimos. porém, que esses 
bomtlns foram expulsos do poder e os q•ie os substitmram 
11uerem impor ao Povo Brasileiro uma religião. muito embora· 
este mesmo povo a repHla, na ~ua quasi totalidade, por saber 
que eU a não se importa · que o proletariado na~ionãl viva· 
na miseria ou morra debaixo do chanfalbo da policia ou, 
das patas dos cavallos dos :nillcianos. Entretanto, esses qua 
falam em nome de Deus, que falam em moral, negam aos 
outros tal direito, não levantam, desta tribuna, sua voz de 
protesto ('ontra semelhantes desmandos. O cléro tem seus re
pre-sentantes nesta Casa e nenhum delles .iámats teve a cora
gem de clamar contra as yilanias dos potentados, que vivem 
menosprezando os trabalhadores, matando os operarios, de- 
!}l)rtando, emfim, aquelles que tiveram o heroismo de el'g"..tel" 
a palavra para -profligar o estado de causas que hoje depara-
mos, para clamar contra essa situ~ão de baixeza mo.ral que, 
um dia, para honra nossa, ha de ser exterminada. Porque •. 
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quanto maior a oppressão e mais forte a persegUlcao, mais 
a convicção se nos aferra no espírito e maior ~ o nosso em
penho em x·ealiza.r o objectivo de derrubar aquelles que pre
gam falsamente, em nome de Deus, a necessidade de ser 
humano para com ricos e inex:oravel para com os desgra
cados, que não têm direito de pensar ou de elevar a voz 
contra o aetual estado de co!sas. 

Eis porque, Sr. Presidente, lastimo a sorte dos gover
nos passados, que tiveram a hombridade de proclamar que 
a questão social no Brasil era uma qu~tão de policia. 

Entretanto, Senhores, a questão, social no Brasil vae 
de mal a peor, estã transforma-da na mais acirrada perse
guição, movida. pelos escravocrataS, que teimam em impOr 
ao povo, ao proletariado do Brasi' a acceita~tro de uma or
ganísacão internacional. clerical-burguez'l e, Q".Jando os pro
latarias ousam. na defesa de seus direitos. levantar a voz 
protestando contra essas perseguições, são expulsos do ter
ritorio brasileiro arbitrariament"', soo a a.llegacão de que 
são agentes internaeionaes. E nunca ~ vê um só desses 
que se intitu!am representantes de Deus, ou que se arrogam 
o direito de falar em nome do Papa, assvmar A tribuna para 
reclamar contra os assassínios e a expulsão de humildes pro
letarios · pelos motivos mais futeis. Entretanto, silenciam 
ante os attentados de verificação diarja, praiicados pela 
prepotencia das autoridades, contra aquellea que não com
mungam com suas idéas. 

Desejo, Sr. Presidente, deixar consignado este meu 
}lroteato, e ler a carta que me foi dirigida por um elemento 
que comnosco fórma no combate ao cleriêalismo e ao Papa, 
cujo objectivo é exclusivamente canalizar- para Roma ouro 
e energias extorquidas aos trabalhadores, afim de sustentar 
a pompa com que o clero pretende captivar a erenca religiosa. 
e custear a campanba ·de perseguição tenaz áquelles que não 
querem a felicidade . só para os potentados e poderosocl. que 
gritam contra essa desigualdade, ou que niu s~ ajoelharam 
para beijar o annel de S. Ex. o cardeal Pac:elli 

O que s& viu quando da visita desse personagem á 
Capital do Brasil foi o povo ser conservado á distancia pelos 
cordões de isolamento dos polioiaes, atostao~o aquellee que 
acredit.ain ou fingem acreditar ·na comedia clerical. Foi uma. 
demonstração de que existem dua5 classes no Brasil, uma 
exploradora e outra explorada. Com aquelln EoStá o Papa. 
está o clero internacional, com €Sta se acham as massas, 
os elementos que produzem, que pagam o baptisado, a missa 
e concorrem com o miseravel tostão de esmola que lhea é 
implorado em nome de Deusl 

O s~ ANTONio RoDRIGUES - Não ee esqueça o caro collega 
de que· com o matar prületarios estão pn;eurando resolver 
o problema dos sem trabalho. 

O. SR. AGYR MEDEIROS - E' ali é..'!, um processo nlUito 
commodo. U!!ado :pelos pseudos humanítârios. 

Sr. Presidente, antes de concluir, permitl.a-me V. Ex. 
que proceda á leii.ura da carta a que referi: (.U) 

.. Dlmo. Sr. Deputa.fio Acyr Medeiros. - Assem
bléa Nacional. 
Muito prezado concidadão. 
Li com iinmenso prazer a vossa. altitude digna 

e "\r&.r\)nil diante do gesto pouco digno de alguns Depu-
c. D. - VOLUME VI f5 
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tados a quererem homenagear o cardeal Leme. com 
quem a Assembléa Nacional nada tem que ver. Rogo 
cumprimentar . respeitosamente os Deputados Qut> se
cundaram a vossa attitude. 

Não obstante tambem a nova Constituicão deter
minar a nenhuma dependencia enf:re o Estado e a 
Igreja, qualquer que seja, o Governo hoje lisonjeia os 
corypheus do Papa com honrarias mais do que em 
qualquer tempo; honras de chefe de Estado ao cardeal 
Pace!li, banquete a prelados no Itamaraty, ordens do 
Ministerio da Guerra, que se prendem á missa campal, 
homenagens ex'cepcionaes . ao cardeal Pacelli, hospe
dagem do mesmo representante · do pontífice romano 
no Cattete, armaQão de capella onde o cardeal possa 
fazer suas orações, etc. 

Que falta abi para completar a dependencia entre 
o Estado e · a Igreja? 

Imailne-se se as demais igrejas representadas no 
Brasil reclamassem igualdade com. a igreja catholica 
nas honrarias l Creio que esta igualdade dos credos no 
Brasil existe apenas na theoria. Capitula-se sempre de 
novo diante dos digri.itarios do Papa. Desrespeita-se 
da maneira mais grosseira os sentimentos de milhões 
de brasileiros acatholicos. 

Seria crime contra a liberdade de consciencia e 
contra a independencia da nossa Patria silenciar dian
te deste estado de coisas. Que caminho aconselha 
V. S. seguir-se no sentido de um protesto vehemente 
contra a attitude dos nossos homens de Estado nest::L 
questão? Seria muito utii o illustre amigo fazer com 
que o assumpto fosse ventilado na Assembléa Nacio
nal, servindo-se do en~ejo que lhe dão estas linhas, 
para que, chegando ao conhecimento do publico, sirva 
de advertencia aos nossos homens de Estado. Creio 
que devemos isto ao nosso Paiz. 

E' para isso que o Papa quer ter um Estado, por 
menor que seja; é esta a finalidade dos seus congres
sos eucharisticos . Qut3 os realize no Mexico ou na 
Hespanha I 

Saúde e fraternidade. - R. H. asse . ., 

Sr. Presidente, felizmente a reacção vae ser iniciada no 
Brasil, r1ãc só pela massa prolataria consciente de que o 
Universo, a natureza nrio pertence a ninguem, que o ar que 
respira um re::piram todos, que o sol que aQuece o lar de 
um aquece o lar dos demais, que o que a Natureza prodiga
liza aos grande>s benerteia tambem aos pequenos. Se a Na
tureza é obra de Deus.- esse Deus nllo é. evidentemente, 
aQuelle ena!iecido pelos clericaJistas, pelos delegados do 
Papa, por isso o verdade-iro Deus nAo distingue, não faz se
leeção. O Deus, em nome do qual elles pretendem falar, é 
o que sepat-a a Humanidade em duas classes, é o que reser
va para os rico:; os luxuosos apartamentos do céo, e para 
os desgraçados e infelizes deixa as mais sordidas pocilgas 
ou o caminho do Inferno, por- estarem irremediavelmente 
perdidos. Tanto, porém. o que, pelas suas condições, possa 
merecer melhor Jogar no céo, como o que ficou irremediavel
mente perdido, vão para debaixo da mesma terra, ambos 
têm o destino que a Natureza lhes reservou, creado por Deus, 
esse Deus bem differente do creado pela burguezia. 
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. Sr. Presidente, V. Ex. me acena advertindo que o tempo 
estâ findo. Dou, pois, por terminadas as minhas considera
ções. (Muito bem; muito bem. ) (i) 

5 

Na fórma do Regimento, vae a imprimir o 
seguinte 

PROJECTO 

()RÇAMENTO DO INTERIOR 

N. 47-0- 1934 

Fi:I:a a despesa do Mini.~terio da Justiça para o exercicio de 
1935, com parecer da Commissão de Orçamento sobre as 
emendas de 38 discussão. 

(Orçamento 6, de 1934) 

EMEND.6,S DA. COMMIS5ÃO 

Emenda n. i 

Titulo I- Verba IV - Camara dos Deputados 
Substitua-se a relação da consignação - Gratificar;ões 

addicionaes, pela seguinte: 

De 15% 
Ao Vice-Director Geral, Mario Alves da Fon-

seca . . . .. ................... , . ... . 
Ao 1° Official, Angelo Lazary de Souza Gue-

des • • . . .. ..... ·. · · · · · · · · • · · · · · · · · 
Ao Director de Ser\riço, Floriano Bueno 

Brandão •. · ....................... . 
Ao i 0 Official, Cid Buarque de Gusmão .. . 
Ao 10 Official, Mario da Fonseca Saraiva •. 
Ao i 0 Official, Ruy Afíonseca de Alencar .. 
Ao 2° Official, João Barbosa de Almeida Por-

tugal . . .... . ...•.. .. .. .. ...... .... 
Ao 2° official, Amarylio de Albuquerque .. 
Ao 2° Official, Francisco Alberto da Silva 

Reis . . . ......... .. .............. · · · 
Ao 2° official, Paulo Watzl .... : ......... . 
Ao 20 Official, Severino Barbosa Corrêa . .. . 
Ao 2° Official, Sylvio Armando Fioravante 

Pires Ferrei!'a . . ...• . .. ....... ... ... 
Ao 3° Official, Dalila Fernandes Brasil ... . 
Ao ao Official Urbano Castello Branco ..... . 
Ao Tachygrapho Revisor, Peapeguara Bricio 

do Valle Pereira • . ................. . 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Eloy Pontes ...... . ....•.... 
Ao Ajudante de Porteiro, Domingos Fernan-

des Magalhães . . .. . ...... .. .. ...... . 
Ao Arohivista, Dacio CustodiQ Ferreira .. . . 
Ao Continuo, Francisco da Motta Junior .. . . 
Ao Continuo, Francisco Rocha ........... . 
Ao Continuo, Manoel Rodr igues Brandão .. . 

(i ) Os- documentos a que .se refer e o 
publicados nos documentos parlamentares. 

3:600$000 

2:880$000 

2 :880$000 
2:250$000 
2 :250$000 
2 :250$000 

2:250$000 
1:800$000 

1:800$000 
1:800$000 
1:800~000 

1:800$000 
1 :440$000 
i :H0$000 

,:320$000 

2:160$000 

1:728$000 
1:425$600 
1:425$600 
1:425$600 
1:425$600 

orador. serão 
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Ao Continuo, Carlos Trindade . . .. - . ... .. . 
Ao Guarda, Daciano Imenes • • ......... . . 
Ao Guarda Joaquim Gomes Farnezi . ...•.. 
Ao Guarda' José Drumond Ribeiro . .. ... . . 
Ao Guarda' Manoel Martins Loureiro .. . . .. . 
Ao Guardá, Olavo Fernandes Galvão . . •.. 
Ao Tachygrapho Re.visor, . Syivio Vianna 

Freire . . .. . . . ......... . ..• . ....... 
Ao Tachygrapho Revisor, Walter Godinho . 
Ao io Tachygrapho, Arlindo Moreira Dru-

mond ..... . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ao 1 o Tachy8-rapho, Alfredo Bibiano Torres 
Ao Dactylographo. Alberto da Rocha Camões 
Ao Guarda, Romario de Moura . ... : ...... . 

De 20 o/o 
Ao Director Geral, Adolpho Gígliotti ......• 
Ao Director de Serviço, José Armando Ba-

ptista Junior . . .... ... ...... .. ..... . 
Ao i 0 Official, Sylvió de Corrêa de :Britto . 
Ao 1° Official, Manoel Izidoro Vieira .. . .. . 
Ao ao Official, Arthur Dutra Barroso .•..... 
Ao Dactylographo, Arnaldo Vaz Marques 

Pinto . ....... .... · .. ........ ·· .. · ·· 
Ao Tachygrapho Revisor, Francisco Béjar ..• 
Ao Tacbygrapho Revisor, Armando de Oli

veira Carvalho . . . . .. .. .. ....•.. . .... 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, João Ribeiro Mendes • • .•..•. 
Ao Assistente Technico, Francisco Tozzi 

Galvão ... ... ... .. ....... .. ..... · · · 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Luiz Ferreira Guimarães . . •. 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Pedro Dutra Nicacio Netto .. 
Ao Continuo, Jayme José Pires •........ . •. 
Ao Continuo, Erico Ferreira Pa~heco ..... . 
Ao Continuo, Manoel Honorio Fe!'reira .... . 
Ao Guarda, Amadeu Corrêa de Azevedo . .. . 
Ao Guarda, João Manoel Pinto ............ . 
Ao Guarda, Virgolino Portella ••.... ...•. .. 
Ao Guarda, Reynaldo Laurindo da Si lva ...• 
Ao i 0 Official, Pedro Pereira da Cunha .... 
Ao 1° Official, Ozéas Motta. .. • ............. 

De 2~ o/o 
Ao Vice-Director Geral, Nestor Massena. .. 
Ao Direclor de Serviço, Antonio Ferreira de 

Salles. . .. . . . , .. .. .. ,· .. , ........ , .. 
Ao Director de Serviço, Heitor Modesto de 

Almeida. • . . ... . .... .... ......• , .• 
Ao Director de Sei."Viço, Raul de Paula Lopes 
Ao Director de Serviço, Joaquim Ferreira de 

Saltes. . • . .. .• . . ...• .•.. .. . ..... . . 
Ao Medico, Annihal de Moraes Mello. . ..•.. 
Ao Redactor Chefe dos Documentos Parla

mentar~ e Annaes, José de Araujo Vieira 
Ao Redactor àos Documentos Parlamen

tares e Annaes, Raphael Pinheiro. . . 
Ao Redactor dos Documentos Parlamen

tares e Annaes, Joaquim Ribeiro de 
Paiva. • . . . .. .. ......... ... ...... . 

i:080$000 
! :080$000 
1:080$000 
1:086$000 
1:080$000 
i:080$000 

3:600$000 
3:600$000 

3:600$000 
2:700$000 
1 :440$000 
1:080$000 

4:800$000 

3 :84.0$000 . 
3:840$00C 
3:000$000 
2:400$000 

1:920$000 
5:760$000 

4:800$000 

2 :880$'000 

2:880$000 

2:880$000 

2:880$doo 
1:900~800 
1:900,800 
1 :UOfOOO 
i :U0$000 
1 :U0$000 
i :4408000 
i :200$000 
3:0003000 
3:840$000 

7:500$000 

6;000$000 

4:800$000 
4:800$000 

6 :000$000 
3:750$000 

3:750$000 

3:750$000 

3:600$000 
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Ao Tachygrapho Revisor, Cesar Luiz Leitão 
Ao 1° Tachygrapho, Ismar Grey Tavares ..• 
Ao Continuo, Anacleto Ferreira Aurnheimer 
Ao Continuo, Armando Gonçalves dos Santos 
Ao ConLinuo, José Francisco Guarino. • . ..• 
Ao Continuo, Pedro Cordeiro de Souza. . .. . 
Ao Zelador, Jacob Pinto Peixoto. . , ....... . 
Ao Guarda, Francisco Fernandes Braga, . . 
Ao Guarda, Anselmo Rosa. • .... , ...... . 
Ao Redactor dos Documentos Parlamen-

tares e Annaes, Ernesto Corrêa de Sá 
e Benevides . . ....•.... . .. . •. . . 

De 30% 

Ao Secretario. da Presidencia, otto Prazeres. 
Ao Conservador da Bibliotheca, Aécio Guerra 
Ao Redactor dos Documentos Parlamen-

tares e Annaes, Nestor Ascoli. • . .. . 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Sertorio Maximiano de castro 
Ao Port,eiro, Hermeto Duarte. . . ..... . . . . . 
Ao Continuo, Manoel Pereira de Sant'Anna . . 
Ao Continuo, Alvaro Evangelino Nogueira . . 
Ao Guar~a. Leonardo do Amaral Teste. . . 
Ao Director de Serviço, Antonio Maia Santos 
Ao Continuo, Antonio José de Carvalho. 

N. 2 

Titulo I - Verba V - Senado Federal. 

7:200,000 
6:000$000 
2:376$000 
2:376$000 
2:376$000 
1:800$000 
3:000$000 
i;S00$000 
1:800$000 

3.:600$000 

9:000$0(){) 
4:320$000 

4:500$000 

4:500$000 
3:456$000 
2:851$200 
2:160$000 
2:160$000 
7:200$000 
2:851$200 

:-- ~· 
Subsidio, ajudas · de custo ~· represe-ntação 

P'àra subsidio fixo a 42 Senadores ........ . $000 
Para subsídios em diarias . . . .... ... .... . 
Para subsidio dos membros . da Com. Perma-

nente. . . . .. . ..........•....... . .. 
Para ajudas de custo. . ................ . 
Para representação do Presidente do Senado 24:000$000 

N. 3 
Titulo I - Verba V - Senado Federal: 

Substitua-se a consignacão - Gratificações addicionaee 
pela seguinte: 

(Gratificações addioionaes de 15, de 20, de 25 e de 30 % de 
accordo com a lei n. 5. 753, de 27 de dezembro de 1929 
e artigo 23, das Disposições Transito ri~ da Constitui
cão Federal, promulgada em :16 de julho de :1934). 

De 15 o/o 

Ao Tachygrapho de 2a. classe, Braz 1ordão. . 
Ao Tachygrapho de 2a classe, José Pereira de 

Carvalho. . . . .................... . 
Ao continuo, Americo Peixoto de Souza. . • 
Ao conti-nuo, Antonio Soares de Mello. . . . . 
Ao continuo, Manoel Joaquim Rodrigues Ju-

nior. . . . . .. . . .. ..... . ..... ..• .... 

2:700$000 

2:700$000 
1:425$600 
1:425$600 

1:425$600 
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Ao servente, Dioclee!o de Araujo e Silva. . 
Ao servente, Manoel Faustino de Paula Filho 
Ao officiar Luiz Nabueo. . ............. . 
Ao official Antonio Corrêa da Silva. . ~ .. 
Ao redactor de debates, Auto de Sá .....•.. 
Ao sub-offiaial, Raymundo Pontes de Miran-

da Filho. . • .. ................... . 
Ao sub-official, Alberto Ferreira de Abreu 

Filho. . . . , . , . I., , , , ... , .......... , 
Ao sub-oíficial Flavio Amorim Goulart de 

Andrade. , . , .. , ................ . 
Ao sub-official, Frnnklln Palmeira. . ..... . 
Ao sub-official, Julio Gonco.lves Pereira do 

Valle. . . . .. ~ .................... . 
Ao tachygrapho de 2a classe, Fabio Aarão 

Reis. • • • ...•.................... 

De 20% 

Ao tae.hygrapho da i• olasse, Mario Pollo •. 
Ao tachygrapho de 2a classe, José E. Fontes 

Peixoto. • • . ...................... . 
Ao auxiliar da Biblolheca, Mario Justino Pei-

xoto. . . . , . I • , •• , •• , ............. , • 

Ao continuo José Ferreira de Mesquita. . . 
Ao servente Feliamlno Tavares de Macedo. . 

De 25% 

Ao redactor de AnMoa, Alfredo da Silva Ne-. 
ves. I • I •• 4 ....................... . 

Ao bibliotheoarlo, Antonio Souto Castagnino 
Ao tachygrapho de i• closse, Antonio Pereira 

Leitão Filho. , . . ................ . 
Ao tachygrapho do t• classe, Guilherme Joa-

quitr. Trlndlldo Filho. • ........... . 
Ao sub-o.!ficial, Adalpho Baptista Nogueira 
Ao ajudante de porteiro, Ignacio Rodrigues 

Martins. . I • • • ~ •••••••••••••••• , •• 

Ao motorista, Miguel da Costa Loureiro. . . 
Ao motorista, Julio Nascentes Pinto .... . 
Ao continuo, Miguel Cnselli. . ......... . 
Ao servente, Manoel de Souza Gomes. . .. . 
Ao servente, Josó Isno.alo da Silva. 

De 30% 

Ao direetor, João Pedro de Carvalho Vieira 
Ao vice-director, Julio Barbosa de Mattos 

Corrêa .. . · ; , • . .. , . , ~ . , . .. . . . . . . . ,.. I 

Ao chefe d-e seccão, J. M. da Silva Rosa Ju-
nior. • • . .•.....................• 

Ao archivista, Gil Diniz Goulart Filho. . . . 
Ao official, Mario Gonçalves Ferreira ..... . 
.• o\o official, Jacintho José Coelho. . ...... ·. 

900$000 
900$000 

2:880$000 
2 ;880$()()0 
2:700$000 

2:160$000 

2:160$000 

2:160$000 
2:~60$000 

2:160$000 

2:700$000 

33:436$800 

4:800$000 

3:600$000 

2:880$000 
1:900$800 
1:200$000 

14:380$800 

5:400$000 
6:000$000 

6:000$000 

6:000$000 
3:600$000. 

2:880$000 
2:376$000 
2:376$000 
2:376$000 
1:500$000 
1:500$000 

40:008$600 

10:800$000 

9:000$000 

7:200$000 
7:200$000 
5:760$000 
~:760$000 
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Ao redactor chefe de debates, Pelagio Borge3 
Carneiro. . . . ................... . 

Ao su~hefe da taehygrapbia, Frederico R. 
Leite. . . . , ..................... . 

Ao tachygral)ho de 1a. classe, Renato de Cas-
tro. . ............ ·- · · · · · · · · · · · 

Ao continuo, C~ilio de Carvalho Brito. . . 
Ao continuo, Annanias Antonio Xavier. . . 
Ao continuo, Francisco Bernar-do de Senna . 
Ao continuo, Claudionar Corrêa de Sá. . . . 
Ao servente, Severino Ferreira de Lima. _ . 
Ao servente, Fernando B. F. de Lacerda. . 
Ao servente, Antonio Gaspar de Vasconcellos 

Total geral. 

N. 4 

Titulo I - Verba IV: 

6:480$000 

S:M0$000 

7:200$00 
2:851$200 
2:851$200 
2:851$200 
2:851$200 
1:800$000 
1:800$000 
1.:800$000 

84:834$800 

:t72:661$000 

Camara dos Deputados - Onde se diz - um continuo, 
diga-se um auxiliar da Biblotheca - 9:504$000. 

Justificação 

A Commissão Executiva da Gamara dos Deputados 
transformou, por acto de 3 de fevereiro de 1934, publicado 
no Diario da Assembléa de 21 de fevereiro de 1934, um la
gar de continuo em. auxiliar da Bibliotheca, sem augmento 
de despesa. -

E' uma emenda indispensavel e que visa incorporar no 
orçamento para o anno de i 935 uma situação de facto. 

N. 5 

Onde couber, acerescente-se a· seguinte verba: 

Gratificações addicionaes 

Para pagamento aos funccionarios da Secretaria. de Es
tado, membros da Justiça do Di::;tricto Federal e da Justi~a 
Federal, sem direito a novos accreséimos sobre o que per
cebiam em 1930 - 239:594$000. 

N. 6 

A-ccresce.nte-se: 

Tribunal Eleitoral do Estado do Espirito Santo: 

Aristophan~s Monteiro de Barros Barbosa Lima. -15 % 
de addioionaes - i :440$000. 

Tribunal Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro 

Honorio Quintanilha ·Netto Machado, 30 % de addicio
na~~ -- 5:040$000. 
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N. 7 

Titulo H - Verba IH - Corte Suprema: 

Material: 

Para acquisicão de livros. . . 

EMENDAS DO PLENARIO 

N. i 

A' verba 4a. - Camara dos Deputados: 

60:000$000 

(Gratificações àddicionaes,. de accôrdo oom a lei nu
mero 5. 753, de 27 de dezembro de 1929 e artigo 23 das Dis
posições Transitarias· da Constituição Federal, promulgad3. ero 
1 > de julho de 1934) 

De 15 % ; 

Ao dactylographo, Hilario Ribeiro Cintra ..... . 
Ao dactylographo, Francisco Bevilacqua ..... . 
Ao dactY..lographo, Marcos Lisbôa de Oliveira .. . 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1934. 
Reis. -Abelardo Marinho. · 

Justificação 

1:440$000 
f :440$000 
1:440$000 
-Manoel 

Os funccionarios a que se refere a emenda, estavam no 
gozo dessa gratificação em 1930 e aetualmente estão ser
vindo na Secretaria desta Camara. 

A Commisslio ~ de parecer que esta emenda seja appro
vada. 

N •. 2 

A' verba 15a- Justiça Eleitoral: 

(Gratificação addicional, de accordo com a lei n. 5.753, 
de 27 dP. dezembro de 1929 e artigo 23, das Disposicões Tran
sitarias da Constituição Federal, promulgada em iô de 
julho de 1934). 

Accrescente-se o seguinte: 

Tribunal Regional do RJo Grande do Norte: 

José Barreto Ferreira Chaves, 20 o/o . • • • • • • • • • 2:400$000 

Tribunal Regional de. São Paulo : 

José Felix Alves da Souza,. :1.5 % ............ . 

Tribunal Regional do Districto Federal : 

Julio Pimentel, 25 % ......•...........•.... 
Antonio Alexandrino de Mendonça, 20 % •..... 
Frederico Alves, 15 % .....•......•......•.. 
João Baptista Gomes Ribeiro, 15 o/o .•••••.••• 

1:080$000 

3:000$000 
1:08G$üCG 

540$000 
540$000 
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Procuradoria Geral Eleitoral do Districto 
Federal: 

Aprigio dos Reis Carvalho dos Anjos, 15 o/o ••.• 

Superior Tribunal de Justiça Eleitoral: 
Augusto Olympio Gomes de Castro, 15 o/o • . .... 
José .Maria de Albuquerqüe Bello, 25 o/o •... •• 
Victor · Midosi Cbermont, 15 o/o . .•.•.. ... ..... 
Jarbas dos Ayrnorés Caryalho, 25 'fo •.•...... 
José Sizenando Teixeira, 15 % . . . . . . . . . . . . . . 
José Nunes Ramalho, 25 o/o • .. . ••••••.....••• 

Somma . . .. .. . .. , .. ....... . .. ... .... . 

1:800$000 

2:700$000 
5:400$000 
2:880$000 
3:000$000 
1:800$000 
1 :350$000 

28:190$000 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1934. - Manoel 
Reis. 

Justificação 

Estes funccionarios, que estavam em disponibilidade des
de 1926, foram approveitados na Justiça Eleitoral pelo Go
verno Provisorio e têm direito á gratificação addicional em 
cujo gozo .estavam na data da expedição do decreto n. 19.565. 
de 6 de janeiro de 1931. 

Parecer favoravel. 

N. 3 
A' verba 17a.: 

Accrescente-se, onde convier: 
Gratificacões addicionaes: 
De 20 %: 

Ao sub-official Julio Gonçalves do Valle Pereira 2··:880$000 
Sala das Sessõés, em 26 de outubro de 1934. 

J ustificaç.ão 

A emenda tem a sua razão de ser, por isso que esse fun
ccionario, que estava em gozo de sua gratificação addiciona! 
em 1930, completou já :15 annos de serviço, em 1 de novem
bro de 1933, devendo, pois, pelo regulamento daquella secre
taria, estar no gozo de 20 oi•. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1934. -Prado K ellv. 

A Commissão é de parecer que a emenda seja rejeitada. 

N. 4 

Ao orçamento do Ministerio da Justiça: 
A' verba 1711 - (Secretaria do Senado): 
Accrescente-se, onde convier, nas gratificações addi(lio

. naes : 
De 20%: 

Ao redactor àe debates Augusto Olympio Gomes 
. de Castro . . . . .•. . ............•..•. -..... 
Ao r edactor de debates José Sizenando Teixeira. 
Ao official Victor Midosi · Chermont ...... ... . 

3:600$000 
3:600$000 
s :84.0$000 

Sa:la das Sessões, 26 de outubro de 1934. - Mozart 
Lago. 
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Justificação 

A presente emenda visa sanar uma omissão existente na 
emenda já approvada na 2a discussão, omissão essa, talvez mo
tivada pelo . facto de estarem esses funccionario:; servindo 
actualmente no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 

Justifica-se, entretanto, a sua inclusão no quadro da Se
cretaria do Senado, por isso Cf'J.e, por força da determinação 
contida nas Disposições Transitarias da Constituição Federal, 
terão esses funccionarios de ser obrigatoriamente aprovei
tados na organização da Secretaria do Senado Federal, a que 
pertenciam effectivamente, em 1930, organização essa que 
terá de ser f ai ta dentro em breve . 

E como a gratificação addicional em questão s6 deverá 
ser paga no exercício de 1.935, já, nessa época, os referidos 
funccionarios ·deverão estar reintegrados em seus respecti
vos Iogares. naquella corporação legislativa. 

Esta emenda está prejudicada com a approvação da 
emenda n.~ 2. 

N. 5 

Imprensa Naciqnal - Pessoal: 

Transponha-se da Sub-Consignação n. 3 - Redacção, 
um redactor-chefe, para a sub-consignação n. i - Dire
ccão Geral. 

Justificação 

O decreto n. 24. 500, de 29 de junho do corrente que 
approvou o novo Regulamento para a Imprensa Nacio~al dis
põe no artigo § 1° .. 0 pessoal permanente, de accordo 
com a natureza das respectivas attribuicões, se subdivide 
nos grupos abaixo, cada grupo compreendendo as catego
rias enumeradas : 

Pessoal dircctor - Dir eclor Geral, Secretaria, chefes 
d'e divisão, redactor:..cnefe, etc." 

Visa a emenda, sem augmento de despesa corrigir o en
gano constante da proposta, amoldan.do-a á 1eí vigorante. 

Sala das Sessões, 26 de m.:tubro de 1934. - N(!To de Ma
cedo. -Celso Mach.ado. 

, A maioria da Commissão é de parecer que esta emenda 
seja approvada. 

N. 6 

Considerando que a concessão de f_érias aos membros 
do Ministerio Publico, nos termos da lei vigente, ·exige a 
nomeacão de quatro adjuntos de promotores in~erinos du
rante todo anno; 

Considerando que não se justifica a ·nomeação de pes
soas estranhas para esse arduo mistér, e mediante a retri
buicão de um terço dos vencimentos, sem ao menos se ef
fectuar o pagamento com presteza; 

Considerando qu& a existencia de uma unica verba para 
substituições em todo Ministerio, com a . estreita dotação de 
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100 contos, acarreta demora excessiva dos pagamentos, mes
mo quando ella não se esgota, o que, em regra, acontece nos 
primeiros mezes do exercício . 

"'Inclua-se na verba oí - rubrica Ministerio Publico ___; 
a importancia de 50:000$000 para substituições por :ériaa 
e licenças" reduzindo-se a verba 2f de quantia equiva
lente". 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1934 . - Henriqtte 
Dodsworth. 

A Commissão é de parecer que a emenda n. 6 seja re
jeitada. 

N. 7 

Na Secretaria da Camara dos Deputados, onde se diz um 
continuo, diga-se um auxiliar da Biblíotheca, 9:504.$000. 

Sala das Sessões, outubro de f934. - Prado Kelly. 

J tLStificação 

A Commissão Executiva da Camara dos Deputados trans
formou, por acto de 3 de fevereiro de i934, publicado no 
"Diario da Assembléa" de 21 de fevereiro de 1934, um logar 
de continuo em auxiliar da Bibliotheca, sem augmeoto de 
despesa . 

E' uma emenda indispensavel e que visa incorporar no 
orçamento para o anno de 1935 uma_ situação de facto. 

Parecer favora"Vel. 

N. 8 

A' verba 5 do Titulo f 1 : · 
Institutos Disciplinares. 

N. H: 
Instituto 7 de Setembro 
Material 

Substitua-s a pelo seguinte: 
Material: 

Divisão masculina: 

1) Material .Permanente .. 
2) Material de consumo .. 
3) Diversas despesas ..... 

Divisão Feminina : 
1) Material permanente .. 
2) Material de consumo .. 
3) · Dive~sas desp~sas ..... 

Variavel Distrib~icão 

17 :900$000 C. C. de Co01pras 
400:000$000 C. C. de Cotnpras 
t48: 136$100. Thesouro Nacional 

4:500$000 C. C. de Compras 
100:000$000 G. C. de Ccmpras 
20 : 000$000 Thesquz:o N a.c i onal 

690:536$100 
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Justi{icat;ão 

Não acarreta. a emenda augmento- de despesa; apenas 
discrimina sub-consignações de institutos, actualmente con
fundidas. 

Sala das Sessões, 2 de óutubro de 1934. - Xavier de 
Oliveira . 

A Commissão é favoravel á approvacão. 

N. 9 

Titulo I -Verba 4"- Sub-consignação n. 1. 

Accrescente.:se: 
Ord. Grat. 

1 Vice-Director Geral . .. ..... 20:000$ 10 :000$ 
1 Director de Serviço ... . .... 16 : 000$ 8:000$ 
2 Primeiros . Officiaes .......... 12:800$ 6;400$ 
i Terceiro Official ........... 8:000$ 4 :000$ 
3 Redactores de Documentos 

Parlamentares e Annaes 10:000$ 5:000$ 

· Senado Federal - Secretaria 

Titulo I - Verba 5• - Sub-consignação n. i. 

Accrescente-se : 
Ord. Grat. 

Fixa 

30:000$ 
·24 :000$ 
38 :400$ 
12 :000$ 

45:000$ 

Fixa. 

1 Conservado~:' do Archivo -. . ~ 9 :500$ 4 :750$ t4 :250~ 

ltUiti(icaç(i.o 

A presente emenda visa attender ao pagamento de ven
cimentos a funccionarios · das duas Secretarias do Poder 
Legislativo, reintegrados em virtude de dispositivo consti-
tucional . · 

Sala das Sessões, 27 de outubro de t934. - LuiJ 
S~cupira. - Abelardo Marinho. 

A eiDenda n. 9 deve ser approvada. 

N. H 

A' verba 4" - Sub-consignaç!o U (Justiça do Distrlcto 
Federal, pag. f3, das .Tabellas explicativas). 

Acorescente-se: 

Ao Juizo de Men-ores para. collocacão de IDenores c ser
viços auxiliares (decreto n. 24. 70th de i2 de julho de 1934), 
2üü:000$000. . 

J u.sti(icat;ão 

Os menores acolhidos pelo Estado nos seus estabelect .. 
IDentos officiaes, custam-lhe, pelo menos 1 :700$000 annuaes 
.e em alguns estabelecimentos attinge a 7:000$000 ~nnuaes. 
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O Juizo de Menores colloca-os entretanto em estabelecimen
tos de idoneidade incontestavel a razão de 600$000 annuaes. 
Os 200:000$000 que a emenda destina a essa assistencia re
presentam o acolhimento <:!e. 333 menores, servi~ esse qu_e 
realizado pelo Estado pediria uma verba superior a réis 
600:000$000 não computadas as despesas de instaUaçlto. 

A emenda não importa em augmento de despesa, senão 
em applicação do saldo de quotas de loterias que indevida
mente, não fóra incluído no Orçamento da Receita. Appro
vada que seja essa inclusão" da renda, ao Poder Legislativo 
cumpre distribuil-a, de accordo com o ·art. i813 da Consti
tuição Federal que não permitte destino differente ás con
tribuições estabelecidas com destino especial. 

Accresce ainda que a propria estimativa da verba .. Im
posto de loterias", estimado em 14.300:000$000 não está 
integra~mente distribuído como o exige a Constituicão, e por 
conta desse credito póde ser attendida a emenda. 

A collocacão de menores em institutos particulares está 
perfeitamente compreendida na finalidade da instituicão das 
quotas de loterias, destinadas a auxiliar casas de caridade, 
de instruccão e de misericordia (decreto n. 21. H3, de 10 de 
marco de 1932). · · 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1934. - Henrique 
DodswQrth. 

Parecer favoravel. 
N. 13 

A' verba 4.s. - Sub-consign~u;ão 11 - {Justiça do Dís
tricto Federal, pag. i3 das tabellas explicativas) : 

Accrescente-se : 
Ao Juizo de Menores, para organização de 

Assistencia a Menores, no Districto Fe-
deral (cinco roif contos de réis) . . . . 5.000:000$000 

Justificação 

Essa verba não affecta o Orçamento Geral da Republica. 
por isso que será attendida pelo saldo de quotas de loterias, 
cujo destino especial a Constituicão não permitte (art. 186), 
que seja distrahido para applicacão differente e manda in
corporar ao Orçamento da Receita. 

Esse saldo, de 12.077:000$, ·incluído no Orçamento da 
Receita, cobre a despesa com facilidade, tanto mais quanto a 
propria estimativa das quotas a serem arrecadadas no anno 
vindouro. e que se eleva a 14.300 contos de réis, não foi ain
da applicado no Orçamento da Despesa. 

O destino dessa dotacão constituirá o primeiro passo 
para a organização da assistencia a menores, ainda por fa
zer. no Districto Federal. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de f93~. - Henrique 
Dodsworth. 

A Cgmmissão é de parecer que a emenda seja rejeitada. 
Sala da Commissão de Orcamentos, 28 de outubro de 

1934. - Waldomiro Magalhães, P"residente. -João Guima
rães, Relator. - Tei~eira Leite. - Henrique Dodsworth. 
- Cardoso de Mello Netto. - Arlindo Leoni,. -Daniel de 
Carvalho. 
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6 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista ·de presença accusa o compa
recimento de 136 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á votacão da materia. que se ·acha sobre 
a mesa e da constante da Ordem do dia. 

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

Vae-se passar á ordem d~ dia. (Pausa). 

Comparecem mais os Srs: 

Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Leão Sampaio, 
Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Velloso 
Borges, Pereira Lira, Barreto Campello, João Alberto, Souto 
Filho, José Sá, Alde Sampaio, Deodato Maia, Arlindo Leoni, 
Manoel Novaes, Fernando de Abreu, Jones Rocha, Adolpho 
Bergamini, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Mello, Francisco 
Marcondes, José Braz, Negrão de Lima. Clemente Medrado, 
João Penido, João Beraldo, Polycarpo Viotti, Waldomiro 
Magalhães, Jacques Montandon, Barros P-enteado. Moraes 
Andrade, Cincinato Braga, Abreu Sodré, Moraes Leme, 
Henrique Bayma, Sampaio Vidai, Generoso Ponce, Alfredo 
Pacheco, Adolfo Konder, Aarão Rebello, Annes Dias, Raul 
Bitt;encourt, Gaspar Saldanha, Adalberto Corrêa, Ferreira 
Netto, Waldemar Reikdal, Edmar Carvalho, Milton Carvalho, 
Walter Gosling, Alexandre Siciliano. Euvaldo Lodi, Oliveira 
Passos, David Meinicke, Moraes Paiva (55) • 

Deixam de comparecer o-s Sr.: 

Thomaz Lobo, Fernandes Tavora, Alvaro Maia, Manoel 
Reis· Cunha Mello, Luiz Tirem, Abel Chermont, Mario Cher
mont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Lino Machado, Costa 
Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares. Maximo Ferreira, 
Agenor Monte, Pires Gayoso, Freire de Andrade, José Borba, 
Jeovah Motta, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferrei
ra de Souza, Alberto Roselli, Odon Bezerra, Arruda Falcão, 
Luiz Cedro, Mario Domingues, Arnaldo Bastos. Augusto Ca
valcanti, Osorio Borba, Sampaio Costa, Anionio Machado, 
Leandro Maciel, Augusto Leite. J. J. Se abra, Prisco Paraíso, 
ClemenLe Mariani, Magalhães Netto, Medeiros Netto, Arthur 
Neiva, Edgard Sanches; Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, 
Attila Amaral, Gileno Amado, Negreiro Falcão, Aloysio Filho. 
Francisco Rocha. Arnold Silva, Nelson Xavier. Lauro Santos, 
Nilo de Alvarenga, P:rado Kelly, Cesar Tinoco, José Eduardo, 
Fabio Sodré. Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Bias For
tes. Mello Franco, Adelio Maciel, Martins Soares, Matta Ma
chado, Delphim Moreira, José Alkmim, Furtado de· Menezes, 
Christiano Machado, Levindo Coelho, Aleixo .Paraguassú, 
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, 
João Alves, José Christiano, Plinio :Corrêa de Oliveira, 
Theotonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Almeida 
Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, Eypolíto do 
Rego, Zoroastro Gouvêa, Carlota de Queiroz, Lacerda Wer
neck, Antonio Covello, José Honorato, Domingos Vellasco, 
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João Villasbôas, Fl'anoisco Villanova, Idalio Sardemberg, 
Nereu Ramos, Dem~trio Xavier, Victor Russomano, .Ascanio 
Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Cunha Vasconcellos, 
Martins e Silva, Francisco Moura, João Vitaca. Alberto Surek, 
Armando Laydner, Guilherme Plaster. Eugenio Monteiro de 
Barros. Mario Manhães, Augusto Corsí no, João Pinheiro, 
lloracio Lafer, Paebeco e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, 
Roberto Simonsen, Nogueira Penido (124) • 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou subn:ietler 
a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a inversão da OI'dem do dia. para ser discutido 
e votado, em primeil'o logar, o projecto n. '!3, de 1934. • 

.Sala das Sessões, 25 de Outubro ile 1934.. - Raul Fer
nandes . 

Approvado. 

7 

O Sr. Presidente - Em obediencia á deliberação da Ca
mara vou submetter ã immediata discussão e votação o pro
jecto n. 43, de i934.. 

2c; discussão do proiecto n. 43, de 1934, fi
xando os vencimentos do Procurador Geral da Re
publica e do Procurador Geral no Districto Fe
deral, e abre os necessarios creditos. 

Encerrada a discussão dos arts . i 0 , 20 e 3° 
e annun~iada a votação. 

Approvados, successivamente, os seguintes ar
tigos do 

PROJECTO 

N. 4.3- i934 

O Poder Executivo decreta: 

Art. i .o Os vencimentos mensaes do Procurador Geral 
da Republica e do Procurador Geraf do Distr-icto Federal 
são fixados de accordo com o art. 95 paragraphos 1° e 20 da 
Constituição, respectivamente, de 7:000$000 e 5:000$000. 

Art. 2.o Para occorrer ao pagamento dos mesmos, no 
corrente anno, é o Poder Executivo autorizado a abrír. pelo 
Ministerio da Justica e N~gociDs Interiores, o credito espe
cial de sessenta e cinco contos oitocentos e seis mil e qui
nhentos réis (65 :806$500). 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O proj e c to passa. á s• discussão. 

O. Sr. Waldemar Moita (Pela ordem) requer e obtem dis
pensa de inter~ticio para o projecto n. 43, de 1934, figurar 
na ordem do dia da sessão seguinte. 
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8 ' 

O Sr. Presidente - Passa-se á 

Sessão sec-reta, para votação da mensagem do 
Sr. Presidente da Rep~L1Jlica, sobre a nomeação do 
Chefe da Missão Diplomatica na Hollanda. 

O Sr. Presidente -Esta parte da sessão é secreta. A po
licia da Casa providenciará no sentido de se retir~rem das 
galerias e tribunas a:; pessoas presentes. (Pausa.) 

Suspende-se a sessão publica ás 15 horas e i5 
minutos •. 

Reabre-se a sessão publica ás 15 horas e 55 
minutos. 

9 

O Sr. Presidente - Passa-se, novamente, á ma teria con
stante da ordem do dia, em sessão publica. 

2a discussão do projecto n. 71, de 1934, abrin
do, pelo Ministerio das Relações Exterio1'es, o cre
dito especial de réis 15:000$000 para pagar a gra
tificação mensal a um embai:raàor nomeado fóra 
do quadro. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o artigo unico. 

O Sr. Acurcio Torres - Peço a palavra. 

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

O Sr. Acurcio Torres - Sr. Presidente, pedi a pala
lavra para l:mcar um appello á Commissão de Diplomacia e 
Tratados no sentido de prestar uma informação á Camara, 
qual a ce dizer porque a abertura de um crédito de réis 
15:000$, distr]buido em quotas mensaes de 3:000$, de agosto 
a dezembro deste anno, para o represeniante do Brasil · no 
Estado do Vaticano, quando sabemos que o digno compatri
cio nomeado para esse alto posto, ao invés de se encontrar 
no ex-ercicio de suas funccões, se encontra, como é notori&, 
no longiquo Estado da Parahyba do Norte, chefiando po
litica partidaria. 

Não terei duvida, Sr. Presidente, em votar a favor de 
todos os créditos :Para remuneracões devidas aos nossos re .. 
presentantes diplomaticos, ·mas não posso concol'!'er para 
mandar pagar ao S1·. José Americo 3:000$ mensae! de gra
tificação correspondente ao cargo de embaixador, para que 
S. Ex., longe de estar no· Vaticano, como era de seu dever, 
se ache na Parahyba - repito - a fazer política, a dirigir 
seu partido, a ser candidato· na ultima eleição. E' estranba
vel que a Camara ajude a sangria no Thesouro N:ac:ional de 
3:000$000 por mez, de gratificação a um embaixador que não 
está no seu :Posto, mas, muito ao contrario, no interior do . 
Paiz. ' 

O SR. HEttECTIANO ZENAYDE - V. Ex. poderia provar 
que o Sr. José Americo estivesse recebendo ou viesse a re-
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ceber ·os atrazados relativos ao tempo em que não se haja 
encontrado :no exercício do cargo ? 

O SR. ACURCIO TORRES - Perdão! O nobre collega 
não me quiz ouvir! Eu não seria capaz de dizer, a não ser 
por leviandade - que homens como nós não podem ter 
nesta Casa - que o Sr. José Americo estivesse recebendo a 
gratificação. 

Tanto acredito, Sr. Presidente, que o digno brasileiro 
Sr. José Amerioo não esteja recebendo essa gratificacão, que 
o projecto mesmo no!-o affirma, quando o Governo pede 15. 
contos, desdobrados em 5 quotas de 3 contos, por mez, para 
seu pagamento. 

O SR. LUiz SucuPIRA - Vou explicar a V. Ex. o facto-
. }Jorque estou a par desse me~anismo de contabilidade. Ten
do o Sr. José Americo sido nomeado embaixador junto ao
Vaticano, era essencial, era necessario houvesse crédito para 
pagamento da sua estada ali. 

O SR. ACURCIO TORRES -Preste V. Ex. attencão ao 
aparte que está dando. 

O SR. Luiz SucUPIRA- E' o que estou razendo, ao ex
plicar a V. Ex. o assumpto. O Governo entendeu que, no
meado em julho, o embaixador só poderia chegar ao Vati
cano em agosto, e, como todos os créditos são abertos com. 
antecedencia, por previsão, só podia o Executivo pedir dota
ção a partlr de Agosto. Isso não significa que o Sr. José 
Americo receba a gratificação de Ago-sto em diante. S. Ex. 
só passará a recebei-a depois de tomar posse das suas fun
ccões no Vaticano. O Governo, porém, é que não podia sa
ber antecipadamente a data em que lá chegaria o Sr. José 
Americo. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não ha necessidade de 
abertura d-e cr€dito de i5 contos, quando sabemos, em 25. 
de Outubro, que o Sr. José Americo só terá direito, no ma
Xlmo, se partir já para a sua embaixada, ás gratificacões 
correspondentes aos mezes de Novembro·e Dezembro de i934. 

O SR. LUiz SUCUPIRA - O saldo reverterá em beneficio 
óo Thesouro, de accordo com a propria Constituição. 

O SR. ACURCIO TORRES - O crédito devia- então, ser
de seis contos e não de quinze 

O SR. LUiz SucuPIRA - Se o novo embaixador chegasse 
ao seu posto em dezembro, seriam necessarios apenas tres 
contos. O Governo, porém, não podia prever a data precisa 
em · que comecariam as func~;ões do Sr. José Americo no Va
ticano. 

O SR. FIGUEIREDO RoDRIGUES - De que data é o pro
jecto? 

O SR. AGU.RCIO TORR:El3 - E' àe 11 de Setembro. Os 
aut()res do projecto deviam saber, a esse tempo, que o se
nhor José Americo não estava no Vaticano . 

O SR. FIGUEIREDO RoDRIGUES - O Sr. José Amerieo cer
tamente responderá a V. Ex. por telegramma. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sabem elles ainda que, 
hoje, decorrldos um mez e 14 dia.s, S. Ex. ainda não partiu 
para a Europa. 

G. D. - VOLUMB VI 16 
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O Sa. Lurz SucuPIRA - A abertura de crédito não im
plica em despe:::a. E' apenas previsão de despesa. 

O SR. ACURCIO TORRES - A mensagem é de 7 de 
Agosto. Nella, o-Governo pediu o crédito. A Camara tomou 
conhecimento do pedido e apresentou projecto em H de Se
tembro. No entanlo, o Sr. José Americo, um mez e quatorze 
dias depois do projecto e dois mezes e dezoito dias depois da 
mensagem, ainda se encontra em territorio nacional! 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA- Desconfia V. Ex. d:e que 
o embaixador José Americo seja capaz de receber dinheiro 
sem que a elle tenha direito? 

O SR. ACURCIO TORRES - Se eu tivesse aqui a exa
minar a personalidade do Sr. José Americo; se eu estivesse 
submettendo S. Ex. a exame de ordem moral, diria á Ca
mara, o que seria até ocioso, que S. Ex. não é capaz de, in
devidamente, receLc< dinheiro de quem quer que seja. 

O Sn. HERECTlA::'\0 ZENAIDE - Folgo muito em ouvir de 
V. Ex. esst conceito. 

O SR. ACURCIO TORRES - Não estou dizeudo estas 
palavras para satisfazer a V.- Ex., mas para prestar hom~
nagem, aliás ju:;ta, ao Sr. José Americo. Devo declarar a 
V. Ex. que, emquanto esse lllustre cidadão se achava no 
Minísterio da Viação, podendo dar empregos e fazer favo
res, nunca o ataquei, sem que, siquer, alguma vez o houvesse 
cumprimentado. Não viria en agora, desprimorosamente, 
achar no antigo Ministro da Dictadura defeitos de ordem 
moral, que não encontrava antes em S. Ex. 

O Sn. LUIZ SucuPIRA - Qual, então, o fim da opposi
ção de V. Ex. ao projecto? 

O SR. ACURCIO TORRES- Mostrar que a Camara não 
póde votar crédito de 15 contos para pagar ao Embaixador 
no Vaticano gratificação a partir àe Agosto, quando o pro
jecto é de 11 desse mez ... 

O SR. Lurz SucuPIR~ - O GoYerno o pediu em Agosto. 
O SR. ACURCIO TORRES- ... e quando esta Casa o 

está fazendo em Outubro, e, ainda, quando os nobres colle
gas sabem que, no maximo, esse crédito deveria ser, a esta 
altura, de seis contos, para attender ás gratificações de No
vembro e Dezembro. 

O SR. Frm.mtREDO RonmouEs - P6de V. Ex. estar trun
quillo, porque o Sr. José Americo não receberá um vintcm 
siquer. 

O Sn. ACYR MEDEIROS - Devemos, portanto, reparar o 
erro. 

O SR. ACURCIO TORRES - Devo uma explicação ao 
meu nobre collega pelo Ceará; si das minhas palavras se 
pudesse deduzir a exisíencia de qualquer intranquillidad~. 
creio que ella não emergeria, jamais, de desconfianca que eu 
tivesse do recebimento, por parte do Sr. José Americo, da
quina quo não lhe fôsse devido. 

O SR. FIGUEIREDO RoDRIGUES - De um ceitil que fosse. 

O SR. ACURCIO TORRES - Mas a Camara não v ode -
em Outubro, e sabendo que o embaixador ainda se encontra 
no Brusil - votar um crédito, em que se lhe manda Daga.r, 
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"11 partir de Agosto e a titulo de gratificação do seu posto, a 
importancia de trE!s contos de réis. 

0 SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - A censura é, então, aO 
'Ministerio do Exterior. 

O SR. A CU R CIO TORRES - Não ha, propriamente, 
censura; mas, apenas. um reparo. . 

Não tenho, Sr. Presidente, o Regimento ã mão; pedi
ria, entre[anto. a V. Ex. - se é que a nossa Lei tnterna o 
permitt(> - fizesse voltar o projecto, ouvida a Camara, á 

'Commissão respectiva, a:fim de que soffra a nerassa.ría 
rectificação. 

O SR. LUIZ SucUPIRA - V. Ex. apresente c~mcnda ·:. 
respeito. Será mais facil. 

O SR. PRESIDENTE - É direito de cada Deputado apre
.sentar requerimento, pedindo a volta de projectos á Com
missão. O O!'ador poderá mandar, por escripto, o seu reque
rimento á Mesa. 

O SR. ACURCIO TORRES - É o que vou fazer, Se
·nhor Presidente. (Muito bem; muito bem). 

Vem á Mesa o seguinte 

. REQUERIMENTO 

Requeiro a volta ás Commissõe.s de Diplomacia e de Fi
·n:mcas do projecto n. 71, de i934 . 

Sala das Sessões, 25 de Outubro cte 1934. - Acurcio 
Torres. 

O Sr. Presidente - Não havendo mais numero para as 
votaçõe5, deixo de submetter á Casa o requerimento do se
nhor Deputado Acurcio Torres . 

Se mais n enhum dos senhores Deputados quer usar da 
palavra, declaro encerrada a discussão do artigo unico. (Pau

.sa.) Está encerrada, ficando adiada a votação. · 
Esgotada a ma teria em discussão. 
Antes de dar a <lrdem do dü1 da proxima sessão. d evo 

informar aos Srs. Deputados que se encontrarão amanhã so
br-e a mesa, afim de receber emendas de segundo turno, du
rante duas sessões. t odos os projectos de orçamento da des
pesa e tambem o da receita. 

Vou levantar a sessão, designando para a de amanhã a 
·seguinte 

10 

ORDE:M DO DIA 

Primeira parte 
Sessão secreta, para votação da mensagem do Sr. Pre

sidente da Republica, sobr e a nomeação do Chefe da Missão 
Diplomatica na Hollanda. · 

Segunda parte 
Votação do projccto n. 71, do i934, nbrinrlo, pelo Mi

·nisterio das Relações Exteriores. o crúdilo P.!'por.inl de réis 
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15:000$000 para pagar a gratificação mensal a um embaixa
dor nomeado fóra do quadro (precedendo a votação d{) re-· 
querimento do Sr. Acurcio Torres (28 discussão); 

Votacão do requerimento n. 82, de i 934, do Sr. Acurcio-. 
T4Jrres, de informações sobre gratificações addieionaes a 
funccionarios aposentados (discussão unica); 

Votação do requerimento n. 83, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informaçõ~ sobre reuniões da commissão encarre--· 
gada da liquidação da Divida Fluetuante (discu~são unica) ; .. 

38 discussão do projecto n. 4S, de 1934, fixando os ven-
cimentos do Procurador Geral da Republica e do Procurador· 
Geral no Districto Federal, e abrindo os ne~essarios cre
âitos; 

fil. discussão do projecto n. 86-A, de 1934, suspendendo 
por dois annos os descontos em folha de pagamentos dos ser
vidores do Estado; com parecer contrario da Commissão de · 
Finanças; 

Discussão unica do 'requerimento n. 54-A, de 1934, do 
Sr. FurLado de Menezes e outros, pedindo a transcripcão, no 
Diario do Poder Legislativo e nos Annaes, do artigo "Finan-
ças de outr'óra ", do Sr. Mario Ramos; com parecer favoravel 
da Commissão Executiva. 

Estão sobre a mesa, durante duas sessões, recebend(} 
emendas de 2" discussão, todos os projectos de orcamenw .. 
(Despesa e Receita). . 

Levanta-se a Sessão, ás 16 horas e iO minutos. 
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7 4a Sessão, em 26 de Outubro de 1934 

:Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente; Clementin.o 
Lisbôa, ao Secretario, e Ghristovão Barcellos, 2• Vice-Pre
sidente. 

1 

A's H horas, comparecem os Srs. : 

Antonio· Carlos, Pacheco {le Oliveira, Christovão Barcel-
1os, Clementino LisbOa, Mario Caiado, Alberto Diniz, Ma
noel Reis, Alfredo da Matta, Magalhães de Almeida, Godo
fredo Vianna, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Waldemar Fal
cão, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Silva Leal, Vello
·so Borges, Herectiano Zenaide, Barreto Campello, Souto Fi
-lho, José _Sá, Simões Barbosa, Humberto Moura, Góes Mon
.teiro, Valente de Lima, Isidro Vasconcellos, Guedes Noguei
ra, Rodrigues Doria, Homero Pires, Carlos Lindenberg, Godo
·fredo Menezes, Henrique Dodsworth, Pereira Carneiro, Nilo 
-de Alvarenga, Alipio Costallat, Acurcio Torres, Fabio Sodré, 
'Cardoso de Mello, Francisco Marcondes, Mello Franco, Ribei
ro J unqueira, Pedro Aleixo, Gabriel Passes, Augusto Viegas, 
"Vieira Mar ques, Clemente Medrado, Raul Sá, Gimão da Cunha, 
Polycarpo Viotti, Belrnir o de Medeiros, Licurgo Leite, Celso 
l\1~hado, Jacques Montandon, Anthero Botelho, Barros Pen
teado, Guaracy Silveira, José Ulpiano, Cineinato Braga, Cai'
doso de Mello Netto, Nero de Macedo, Lacerda Pinto, Anto
-nio Jorge, Adolpho Konder, Carlos Goii1es, Simões Lopes, F r e
derico Wolfenbuttel, João Simplicio, Renato Barbosa, Adal

·.berto Corrêa, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Sebas
tião de Oliveira, Alvaro Vent:ura, Ricardo Machado, Pedro 

'.Rache, Alexandre Siciliano, Mario Ramos, Teixeira Leite, Pi-
:nheiro Lima e Thiers Perissé. (80.) · 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa-
1'ecimento de 80 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Marió Caiado (Supplente. servir.ào de 2" Secretario) 
·procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é," 
,sem observaçOes, approvadn. 

· O Sr. Presidente - Passa-se â leitura do Expediente. 
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~ 
O Sr. Glementino Lishôa (3" Secretario, servindo de i 0

) 

procede á leitura do seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Ministerio dos Negocioo da Fazenda, de 25 do cor
rente, enviando a' seguinte 

MENSAGEM 

Senhores Membros da camara dos Deputados. 

·Tenho a· honra de submetter á approvação dessa Ca
mara, de accordo com o art. 100 da Constituição da Repu
blica, combinado com o art. 2° das Disposições Transitarias 
da mesma Constituição, o meu acto de 17 do corrente mez, 
nomeando o bacharel Ruben Machado Rosa para o lagar de 
Ministro do Tribunal de Contas. 

Rio de Janeiro, 22 de Outuro. 1934. - Getulio Vargas. 

COPIA 

Republica dos Estados Unidos do Brasil - O Presidente 
da R e publica: Resolve nomear o bacharel Ruben Machado 
da Rosa para o lagar de Ministro do Tribunal de Contas -
Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1934. - Getulio Vargas. 
- A. de Souza Costa. Confere com o origiaal. f& Secção 
da Sub-Directoria do Expediente, em 19 de Outubro de 1934. 
- O escripturario, Waldemiro Ferreira Mendes, 3° da Rec. 
do D. Federal. - Visto. - Laudelino Tavares, Sub-Dire
ctor, interino. 

- A' Oommissão de Constituição e Justiça. 

Dois ào Tribunal de Contas, de 25 do corrente, com
municando haver negado registro aos termos de accordor 
respectivamente, celebrados na Delegacia Fiscal do Thesouro 
Nacional, no Estado do Pará, com o Serviço de Navegação 
do Estado do Pará, para a arrecadação do imposto de trans
porte marítimo; e na Delegacia Fiscal do Thesouro Nucio
nal, do Estado do Rio Grande do Sul, com a companhia Arnt
Allianca Limitada, para a arrecadação da taxa de nave
gação. 

- A'. Commissão de Tomada de Contas. 

Da União Mutua Yugoslava, agradecendo as homenagens 
desta Camara á rnemoria de S. M. o Rei Alexandre I. 

- Inteirada. 

Da Associação das Companhias de Estradas de Ferro do 
Brasil, reclamando contra a inclusão no Orçamento da Re
ceita para 1935, da taxa de Viação e do imposto de trans
porte. 

-A' Commissão de Orcamento. 
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E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PR.OJECTO 

N.iHA-1934 

Abre o credita de 50:000$000, para occor1'er ás despesas com 
a acquisição de um "Album rios Constituintes de 1934"' 
e do quadro com o ret'l'ato dos mesmos Constituintes; 
com parecer contrario da Commissáo de Finanças. 

(Finanças 90 de 1934) 

Os illustres signatarios do projecto n. 90, de 1934, que 
abre o credito de 50:000$000, para o fim especial de "aqui
sição de um album artístico destinado á bibliotheca da Ca
mara, e do qual const~m o retraio e biographia de Lodos os 
Constituintes de 1934 ", bem como que corra, "por conta do 
:mesmo credito, a feitura de um gt"ande quadro ·em que fi
gurem todos aquelles Constituintes"- no jnsto e sympathico 
interesse de attender a uma presumível curiosidade hislori
ca, - esquecem as aperluras fínaneeiras em que ;;e debate a 
Nação. 

Bem pequena, quasi diria ridícula, é a importancia que 
se destina ao registro historico em apre()o, mas, nem por 
isso, deve a Camara dos Deputados fugir ao trabalho de 
restricções e cortes a despesas, que não visem a producção. 
Evitar "deficits", ou desequilibrios orçamentarios seria, a 
meu pensar, o maio·r, porque o mais realçado, serviço desta 
C amara ás gerações de amanhã. 

Dou, assim, parecer. contrario ao projecto n. 90. 

Saia da Commissão, em 4 de Outubro de :1934. - João 
Simplicio, Presiden~e. - M. Velloso Bor(!es, Relator. -
Paulo Filho. - lllario de A. Ramos. - Ribeiro Junq1teíra. 
- Vencido, Nero de Macedo. 

PROJECTO A QUE SE REFERE O PARECER CONTRAR!Çl 

Ar ligo unico. Fica aberto o credito especial de 50:000$ 
para attender á acquisição de um album arListico destinado 
á bib!iotheca d·a Camara e do qual eonstem o retrato e bio
graphia de todos os Constituintes cte 1934, correndo tambem, 
por conta do mesmo credito, a feitura de um 3rande quadro 
em que figurem todos aquelles Constituintes, revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1934. - Luiz Su
cupira. - Cardoso de J-Jello. - Soares Filho. - Gwyer de 
A::evedo. -Antonio Jorge. - Olegario Marianno. - Veiau. 
CabT"al. - Lemgruber Filho. -Nero de Macedo. - Godo
tredo Vianna. _;_ Leão Sam']Jaio. - J. Annes Dias. - Acur
cio Torres. -- Odon Be;;erra. 

E' lido e vae a imprimir pam ser remettido 
ás Co-mmissões de Legislação Social e de Fi-nan-
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cas, de aooordo com o § 3° do art. H6 do Regi
mento, o seguinte 

PROJECTO 

N. :114- i934 

Crêa cooperati'Vas d~ consumo nas Caixas ou Institutos de 
Aposentadorias e Pensões 

(L. Social 16, e Finanças 98, de 1934) 

Art. 1.° Fica obrigatoria a creação de cooperativas de 
consumo, par todas as Caixas ou Institutos de Aposentado
rias e Pensões, sendo administradas por associados e dirigen
tes da livre escolha do Governo, estes ultimas na proporção d<.) 
uin quinto.· 

Paragrapho uni co. Só gosarão dos beneficios dessas ins
tituicões os associados das Caixas ou Institutos e membr-os àB 
suas famílias que vivam ás expensas ou encargos dos mes
mos. 

Art. 2.0 Ficam isentas de quaesquer impostos todas as 
iniciativas ou propriedades das cooperativas de consumo crea
das por esta lei. 

Paragrapho unico. Não gosam da isenção deste artigo 
os materiaes de origem estrangeira. excepto os apparelha
mentos para hospitaes ou assistencia medica. 

Art. 3.0 As cooperativas de consumo poderão estabe
lecer assistencia social com organizações de ordem moral, ín
lectual e maf,erial, que visem alimentar, vestir ou educar 
seus associados e famílias. 

Parag:rapho uni co. Fica prohibido, ás Caixas ou InsLita
tos, transaccionarem com seus associados em emprestimos, 
salvo em caracter hypolhecario e para exclusiva acquisição 
de casa. 

ArL 4.0 O governo regulamentará a presente lei e deve
t'á, entre outras medidas, prever: organizar,:ão administrativa 
e technica, penalidades para os defraudadores, vencimentos 
dos dirigentes, meios de fiscalizacão e condições de eleição da 
direccão da. cooperativa. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 24 de Outubro de 1934. -Ruy San

tiago. - Sebastião Luiz de Oliveira. - Acyr Medeiros. 
Amaral Peixoto. - Thiers Perissé. - Humberto Moura. 
E. Pereira Carneiro. - Asdrubal Gwyer de Azevedo. -
Moura Carvalho. - Ferreira Neto. 

Justificação 

A creação das Caixas ou Institutos de Aposentadorias 
e Pensões inspirou-se na necessidade social de amparo aos 
que trabalham. · · 

Nosso povo não tem educação e instruccão de economia e, 
por outro lado, os salarios são pequenos e insufficientes para 
satisfação das -prop:rias necessidades mínimas de vida condigna. 
de um trabalhador, conforme preceitúa a nossa. Constituicão. 
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O Brasil é um Paiz que manteve, até i930, o trabalho 
;debaixo de methodos -escravos. A liberdade excessiva das 
activida,des commereiaes, o absoluto alheiamento do Go
verno em defesa dos di reitos do trabalhador, a falta. de 
·-educação econcmica social das massas trabalhadoras, a au
sencia de assistencia social ao trabalho com machinas e 
methodos technicos que a moderna industria proporciona, e 
tantos outros factores completamente desconhecidos para 
nós, levaram as classes trabalhadoras brasileiras a ~ma si
tuação de verdadeira miseria e abandono. 

A Revolução nacional de 1930, bem comprehendendo o 
mal que isso representa para a Nação, creou uma legis
lação social de amparo ao trabalho e instituiu um Minis
teria do Trabalho para que fosse effectivada e garantida 
essa legislação na. pratica altruística <ie suas verdadeiras e 
humanas finalidades. 

Entre as muitas creacões que appareceram em nossa 
1egislacão social existem as Caixas ou Instítutos de Apo
sentadorias e Pen~ões, cujos fins são do maior alcance para. 
a vida dos trabalhadores em geral. É verdade que algumas 

. dessas instituições, segundo o proprio depoimen to dos con
sclhog technicos, têm sua estabilidade financeira sériamente 
compromeltidas. Ainda ha pouco o Conselho Nacional do 
'Trabalho, sobre o pedido de varios operarias aposentados, 
do Caes do Porto, dizia, em final, no parecer então lavrado 
o seguinte: 

"A materia é da alcada do Poder L·egislativo, não pare
.cendo, entretanto, aconselhavel a medida, por mais penosa 
.que se apresente a situação economica dos interessados 
dnda a neC'essidade maior de garantir a estabilidade finan
.ceira das caixas, sériamente comprometida de inicio. pela 
antecipação de beneficios sem a correspondente formação 
das reservas technicas destinadas a assegurai-os". 

O pr-ojecto que ora submetto á Camara dos Deputados, 
·vem cooperar para o restabelecimento financ-eiro dessas 
instituições, sem crear novos encargos ás empresas, ao Go
·verno ou aos proprios associados das Caixas ou Insti tutos 
de Aponsentadorias e Pensões. Muito pelo contrario, sem 
crear novos encargos facilitará o desenvolvimento finan
ceiro dessas instituições, collocando-as em situação de po
der cumprir seu programma de utilidade social. li:, por
tanto, uma iniciativa de ordem economka, com grande pro
jeccão para o restabelecimento e a firmeza da situacão 
financeira das Caixas ou Institutos. 

A materia ora proposta já é velha e se immortalizou 
com os "Pioneiros de Rochdale", em 18~4, quando diziam: 
"logo qu.e seja possivet, a sociedade procederá á organiza,. 
ção da producção, da distribuição e da educat;ão em seu. seio 
e por seus proprios meios . Ahi nessa sentença quasi se
cular está concretizada a verdadeira finalidade de meu 
projecto, isto é, crear economia nova no meio das Caixas ou 
Institutos de Aposentadorias e Pensões, em beneficios ma
teriaes aos seus associados, ·sem crear novos onus ás partes 
interessadas na contribuição monetaria para essas caixas ou 
dnstitutos. · 

Ha Caixas ou Institutos de Aposentadorias e Pensões 
·que· instituíram carteiras de -emprestimos aos seus asso~ 
.ciados. Essa é, ind~scutivelmente. uma das iniciativas mais 
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infelizes que se possa impingir aos interesses da família· 
prolet.a.ria. O associado toma o dinheiro emprestado e com-· 
pra roupas por um preço exorbitante, quando não o u tiliza . 
na compra de radios ou outros objectos . de luxo. Ganban~o:· 
dois, toma enêargo ·correspondente a quatro, invertendo 
compl·etamente os principi(}S da economia social. A seguir
fica pagando, mensalmente, em longos prazos, esse empres
timo, desfalcando seus salarios ou vencimentos mensaes, já 
de si insufficientes. A situação da vida em casa torna-se · 
mais precaria. H a restrições de toda á especie: menos 
pão, menos carne, meios completos, etc. Estabelece-se um 
circulo vicioso que nada resoive e tudo aggrava. Pois, no· 
fim de um ou dois annos, liquidado intoegralmente o paga
mento do emprestimo, nada resta de material em beneficio· 
do lar. Tudo se eS<:oou para a bolsa dos commerciantes in
termediar-ias que vend•eram os productos pelo dobro ou 
triplo de custo, nos c~nlros de producção. E verdade qu~. 
as Caixas ou Institutos de Aposentadorias e Pensões, re
colhem os juros de 18 % ao anno, sobre !Elsse capital em
prestado, para os seus cofres. Mas devemos, honestamente, . 
reconhecer que a verdadeira funcção social que inspirou 
a. cr"eação dessas Caixas ou Institutos foi muito diversas. 
Elias visam facilitar a vida. da familia trabalhadora, garan
tindo-lhe o futuro, sem instituir n() presente a extorsão e O· 
sacr'ificio dos beneficiados de amanhã. 

A cooperativa de consumo garantü•á a estabilidade das 
Caixas ou Institutos, proporcionando um juro razoavel nas. 
tra.nsacções de seus armazens. Assegurará., tambem, em be
neficio do associado, o lucro· que deveria ser canalizado para 
as bolsas dos intermediarios. Em duas palavras, com o· 
estabelecimento dessas cooperativas, · 0 associado poderá co
mer e vestir pela metade, lendo mensalmente, nestas con
dições, 5O % de economia em seus sa.larios . ou vencimentos . 
Haverá ensejo para uma verdadeira obra de amparo social, 
expresso no bem estar material dos associados. Propor
cionando margem para que todos construam suas casas 
proprias, a.ugmenta.ndo as garanLias futuras de seus lares. 
Nada mais just.o e nobre do que o trabalhador morrer, dei
xando casa c pensão em dinheiro para sua esposa e f ilhos . 
E t!SSa grande obra póde e deve ser assegurada pela in
stituição obrigatoria das cooperativas de consumo, em todas . 
as Caixas ou Institutos de Aposentadoria e Pensões creadas . 
pelo Governo . 

Srs. Deputados, .a instituição, ora proposta, tem o ca
racter socialista, visando a emancipação economica dos as
sociados das Caixas ou Institutos de Aposentadorias e Pen
sões, supprímindo. os ·intermediarias em proveito proprio. 
Procura ext.inguir a intervenção dos intermediarias entre o 
procurador e o consumidor . Além disso, a lei que propo
nho visa cooperar decisivamente para que se instilúa uma 
escola pratica de economia para educar e facilitar a luta 
pela ·v ida entre as c~asses pobres. Entendo· que todas as 
obras sociaes devem ser amplas, nos seus effeitos, abran
gendo não só o lado mate1:ial, mas, tambem, o moral e o· 
intellectual. 

Aqui, no Brasil, já existem cooperativas de consumo 
que são instituições modelares e dão ampla assistencia aos 
seus associados. Como exemplo, poderemos citar a "Coope
rativa de Consumo da Viação Ferrea do Rio Grande de. 
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Sul". Instituição que possúe cerca de trinta mil contos de
patrimonio, escolas primarias e profissionaes, hospitaes, ar-· 
mazens e todas as especies de materiaes e generos neces-
sarios á subsislencia e á vida normal dos ferroviarios as
sociados e suas familias. Tudo é vendido, geralmente, pela 
IPetade do preço do commercio varejista. 

O meu projecto destina-se a assegurar essas beneficas 
organizações, em outros centros de actividade e trabalho, 
cooperando materialmente para o bem social dos nossos· 
trabalhadores.- Ruv Santiaga. 

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

3 

·Tem a palavra o Sr. l!erectiano Zenaide. 

O Sr. Herectiano Zenaide - Sr. Presidente, peco venia
aos meus nobres collegas, especialmente áquelles que colla
boraram no capitulo constitucional concernente á Educação· 
para desta tribuna expor a mQdesta contribui<;ão com que · 
desejo servir á causa da educacão nacional . 

Não tenho, para tanto, outro estimulo além da descren
ça no futuro de um povo cuja. percentagem exaggerada de · 
analphabetos me dá por vezes a impressão de massa ignara 
propositadamente conservada na ignorancia, para melhor 
ser explorada por brasileiros e- estrant;eiros. 

Faço questão, porém, de começar meu desataviado di~
curso com aquellas pal:rvras que o saudoso Dr. Miguel Couto· 
escolhen para thema de uma de suas mais bellas conferen
cias: no Brasil só lla um problema nacional. o da educacão 
do povo. 

Sabio e patriota, Miguel Couto, um dos .apostolos da 
causa da educaç~o no Brasil, sentia a humilhação de nossa 
manifesta inferioridade polit.ica e economica, e ~a.bia muito 
bem que ess=l inferioridade decorria só e só da falta de 
instru~ção, generalizada no paiz . Não é preciso repetir que· 
ígnorancia n.uda produz e, pelo contrario, tudo destroe. O 
homem brasileiro tem sido, com effeito, acusado de destruir 
inconscientemente o patrimonio nacional. constante de ri
quezas e bellezas naturaes, e a Constituicão de julho julgou 
opportuno acolher varios dispositivos destinados a proteger 
esse patrimonio. Quando, pela primeira vez., occupei esta 
tribuna, durani.c os trabalhos constituintes, foi para collabo- · 
rar com aquelles que então cuidavam. com proficiencia ~ 
patriotismo, do capitulo referente á educação . 

Não trazia então, como não trago hoje, nada à~ novo 
pa r::~ os debates. mesmo porque o thema fo1 amplam('nlP. dis
cutido, sendo o texto constitucional approvado uma garantia 
de nossa evolução cultural. 

O q ue cumpre agora é passar ao terreno das realiza
ções. 

A Constitui cão consagrou os princi'Pios do direito á. 
edueação, inclusive a estrangeiros dom i ciliados no Pais- da. 
gratuidade do ensino primaria, integral, extensivo aos adul
tos: da competencia da União para exercer acção suppletiva 
onde se faça necessaria e estimular a obra educativa em 
todo o pai?- . 

. ?or ~outro lado estatuiu que a União e os Municipios 
apphcar<to nunca menos de 10 % e os Estados e o Distri.:to 
Federal, nunca menos de 20 % da renda resultante dos-
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'irr)postos, na manutenção e no desenvolvimento dos syste
mas educativos. Dispoz sobre a criação do fundo de educa
ção em relação á União, aos Estados e ao Districto Federal e 
da leitura de varios de seus textos, resulta evidente a pos
sibilidade ·de um regime de cooperação entre o Governo cen
.tral e o dos Estados tendente a facilitar a solução deste, 
·como de muitos outros de nossos problemas. 

Resta saber se a Garoara dos Deputados julga oppor
.f.uno dar, .quanto antes, execução ás suas proprias inspira
ções de quando Constituinte, promovendo desde logo a ela
boração das leis que hão de regulamentar o ensino e a 
educação no .Brasil, á luz desses novos textos constitucionaes. 

E' evidente .que, enquanto tivermos 1:!0 o/o de analpna
. .betos (em cerca de 50 milhões de habitantes cerca d~ 40 
milhões não sabem lê• nem escrever) e a grande maiOI'l3 

.. entre os 20 % .de letrados e alphabetizados tiver a cultura 
.empirica .e livresca fornecida ainda hoje aos jovens brasi
leiros, que estão :sendo educados no desamor á cultura fe
.cunda dos .campos, nenhum dos graves problemas que ator
mentam as nossas mais conspícuas vocações publicas en
Llontra:r'á. solução .cabal e satisfatoria. Politicament8 o Paiz 
continuará s~::ndo o vasto reinado dos que enxergam alguma 
.coisa, apesar das mais hellas appa.rencias em contrario re
sultantes de ex_periencías incompletas do regime do voto 
.secreto. 

O eleitorado, fora dos centros urbanos, continuará a 
.agrupar-se em torno dos politicos eventualmente mais pode
l'osos, as vezes sem um prudente exame das idéas que e.;3es 
_politicos representam, por bôas ou más que venham a aer . 

A inefficiencia política de nosso povo resalta afinal da 
simples leitura da relação existente entre a poulação do 
,Paiz, cerca de 50 milhões de habitantes, e o numero de 
seus eleitores, pouco mais de 2 milhões e meio, incluinao 
homens e mulheres, maiores de i8 annos, assim como os sar-
gentos de nossas gloriosas forcas armadas. · 

Economicamente somos millionarios de possibilidades • 
. mas a mobilização de nossas immensas riquezas naturaes, é 
um capitulo que estamos longe de apprender. 

Já. não me refiro áquella parte da populacão, eseassa
ment~ disseminada por esses longínquos tractos de terra em 
.que mal se esbatem as fronteiras de muitos de nossos Es
tadc;s. 

Essa constitue a legião dos pioneiros de nosso progresso 
.naquelles bellos rincões. 

A gente que eu quero pôr em fóco é a que se adensa. 
em no.;;sos centros agrícolas, para demonstrar que só ha 
progresso notavel onde o ·colono estrangeiro chegou com a 
sua cultura. 

'Existem em todos os Estados do Nordeste, maiores ou 
:menores tractos de terras frescas, de proverbial fertilidade. 

'Ahi se cultiva secularmente a canna de assucar, o al
godão, o fumo, o c.afé, os cereaes, a banana, a laranja, a 
m anga, o abacaxi e faz-se em maior ou menor escala cria
Ção de ave.s e animaes. 

As seccas não attingem directamente essas terras pri
vilegiadas com seus maiores rigores e, pelo contrario, consti
rtuem um estimulo ás actividades agricolas de seus habitan
tes. Por isso mesmo a densidade demographica em t~e.s 

:·zonas sóbe a num ex-os imprevistos. 
Basta dizer que, segundo dados extrabidos do recencea

~nto de 1920, os municipios parahybanos de Alagôa Nova~ 
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Bananeiras e Alagôa Grande tinham então as seguintes per
centagens de habitantes por kilometro quadrado: 

Alagóa Nova - 118. 
Bananeiras - i f f • 
Alagóa Grande- iOi. 
Em publicação recentissima de meu Estado eu verifico 

que essas percentagens estão calculadas para o 2nno de i933 
e para os mesmos municípios respectivamente, do seguinte 
modo: f72, 162 e 143 habitantes por kilornetro quadrado. 

Nem por isso, porém, sua. gente que é compactamente' 
brasileira <ieixa de ser pobre. 

O clima é bom, a terra é bOa, a gente é optima. 
Mas acontece o seguinte: das creancas de 7 a i4 annos. 

segundo o mesmo recenseamento, em cada mil, 5ómente 7~: 
sabiam lêr no primeiro, 47 no segundo e 87 no terceiro~ 

Pouco importa aquelle conjuncto de eircumstaneias fa· 
voraveis, accrescido de uma densidade demograpbica evi-· 
dentemente superior a de vari·os paize~ europeus e america
nos mais prosperes do que o· Brasil. 

Se assim é nas zonas mais povoadas, é facil imaginar zy 
que occorre nos menos povoados por ahi a fóra. 

É preciso nã:o e-squecer, porém, que me refiro ás re· 
giões em que ·o elemenro brasileiro perfaz perto da. totali
dade dos habitantes. 

Vejatn').s agora um trecho do deserto verde. Passemos
em ligeira. vista Thomé Assú e Monte Alegre, em plena.. 
Amazonia, onde a densida<l~ população aQ contrario reduz
se a fraccão mínima. 

Não me refiri,rei a Fo.rdlandia, porque em vista de sua~ 
excepcicnaes proporções, nãq cabe aqui como elemento
comparativo. 

Thomé Assú e Monte Alegre sãoQ concessões de compa
nhias ja.ponezas, ·exploradas por japonezes, no Estado d<Y 
Pará. 

As exploracões agrícola~ são recentissimas pois a orga .. 
nizacão das companhias colonizadoras data. uma. de 31 de 
Deze!llb!'O de 1928 e <>utra de Abril de 1929. 

O surto progressista, destas colonias apezar das condi
cães ambientes, a.s mais de~favoraveis, patenteia-se em factos 
e realizações. 

Onde era o deserto, a materia impenetravel, o paraJsl) 
dos piuns e dos carapanans, ali agora são boas estradas de· 
rodagem, ~stações ex:perimentae~. hospitaes, escolas, habita
ções hygienicas, moinhos, escriptorios, longas plantações de 
C('.reaes, taboleiros compactos de cultura. esmerada das espe
cies mais utei~ da riquíssima flora brasil-eira. 

É que o elemento humano qua ali aportou, vem de urrr 
paiz em que 99 °j0 da população escolar frequentam as 
escolas. 

No dia em que os natura-es de qualquer !'egião brasi
leira puderem contar __ com o mesmo apparelhamento oul
íur·al e material, poderão tambem fazer milagres identicos. 

Não posso, a essas altura·~. deixar d-e relembrar que <>s 
. japonezes viveram mais de 2.000 annos insulados em setl

paiz, sem convivio com os outr<>s poV'Os, opprímidos e de
gradados num regime político de!'potico e feu<lal. 

Acordaram um dia dess·e to'!'J)or millenar sob o rebat&· 
do mais puro patri'Otismo. 

- Sagrado imperador · aqu.elle que encarnava o- espiritc-
novo da éra que então se abria para o pa.iz, este logo pro ... 
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-clamou: de hoje em diante não haverá mais no Japão :ne
·.nhum homem inculto! 

É a cunura japoneza o segredo do exito dos filhos d~ 
·glor-ioso imperio por toda parte, na Amazonia, em S. Paulo, 
como na California ou nas gargantas de Por Arthur. 

Vimos rapi<iarnente o que occorr:e no Nordeste e no 
extremo norte do Brasil. 

Não me parece que no sul a·s cousas corram de modo 
mui to divers·o. 

Creio mesmo que, guardadas a~ proporções qne resul
tam das differencas do clima e oondições outras mais fa
voraveis, o ,Phenomeno é, no fundo, o mesmo. 

As zonas de colonização estrangeira, pelo afluxo de ele
mentos alienigenas melhor preparados, dotado!! de recul:"
sos intellectuae.s e materiaes mais comp)etos, apresentam 
teor mais elevado de progresso de bem estar social. 

Do exposto resulta que a :emigraçâ.Jo é um recurso 
prompto. e efficaz para. fomentar o rapido desenvolvimento 
economico do Brasil. 

Acontece, porém, que o encaminhamento de fortes c-or
rentes emigratorias para o paiz é hoje um procedimento 
vedado pela Constituição. 

Segundo a nova Constituição brasileira a corrente emi
gratoria de cada paiz não pode exceder o numero total dos 
respectivos nacionncs fixados no Brasil durante os uitimos 
·50 annos. 

Boa ou má, a. providencia foi aqui defendida por es
píritos dos mais brilhantes e está de accm·do com as ten
denci as nacionallst.as que estão empolgando todos os povos. 

Não será, assim, na emigração que haveremos de ir 
buscar o elemento humano de que estamos necessitando 
para mobilizç.r ns riquezas do paiz e habililal:' a nação a 
satisfazer seus compromissos externos e seus en<:argos in
terno:c:. 

Diremos, porem, que e3se elemento já o possuimos até 
cet·t.o ponto em quantidade, o que lhes falta é qualidade. 

·Essa só a cducacfi·o poderá trammittir. 
Valorizemos os no-ssos patt·it' i os pela inslrucção . Assim 

pt·ocedcram lodos os povos, quando em circumstancias equi
valente~ as ql1e ora. nos inquieta111, tiveram de optar entro · 
t>Ssn re:;;oluçüo hcroica ou o aniquilamento. 

Quero crer qu~ a Camara não pen~:ará de modo con-
Lt'ario. · · 

Aliás o obh:c classico para a solução do problema. en
tre nós sempre foi a ausenci·a de recursos financeirolõ. 

A quanto poderão montar de hoje por diante as verbas 
fedet·acs c~laduaes ·e municipaes, em face das disposições 
expressas da carta de julho? 

Aered~to que attingirão reunidas a; pelo menos, 450.000 
·.contos annualmente. 

:."ião trago, para offerecér á Camara, nenhum projecto 
consubstanciando as ·di'rectrizes do futuro de educação na
cional. 

Além da falta absoluta de capacidade para ·is~o. a ela
boração desse plano compete precipuam:ente ao Conselho 
Nacional de E-ducac;ão. . 

É fóra de duvida, porém, que á Camara cabe legislar 
sobre a mater-ia e é por isso que eu quero fazer um appello 
á. douta Commissão de Educação e Cultura, onde luzem in
teWgencias e capacidooes as mais indiseutiveis, afim de 
que a mesma assuma voluntariamente, já se vê, o encargo 
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·de trazer quanto antes aos debates da Camara um project<~ 
<ie lei d'estinado a regulamentar a execução do capitulo 
constitucional referente á educação e cultura. 

Ponhamos, assim, um pont-o final no regime de protc, 
!ações á solução desse problema vital para o Brasil, regime 
.que compromettcu lamentavelmenle todo o primeiro periodo 
r epublicano, encerrado com a revolução de 1930, impossi
bilitando ao mesmo tempo um maior surto de progresso d o 
pai~ . 

Se, poeém, nenhum projecto posso ago.ra apresentar, 
-quereria ao menos fazer algumas suggestõ·es á margem do 
a::sumpto. 

&tas, apreoia·das pelos competente,;, teríio o dt::stino qut;· 
mel'ecerem. 

Referindo-me apenas a detalhes de um plano, de outn 
forma não desejo tomar part.e na organização desse plano. 

Terminando, passo a ler as suggestões que. tenho a honra. 
de apres~ntnr. 

Detalhes para elaboração das [,eis concePnentes á ed7tcação 

Sempre que um grupo de pelo menos 25 pessoas, em 
edade escolar. residentes todas em um mesmo sitio. em zona 
rural, onde rião haja aula organizada senão a mais 6 kílo
metros, solicitar ao governo da. União abertura de urna es
cola no local para prover a instrucção dos solicitantes, de
verã o p·edido ser attendido, sendo a escola cria-da e provida. 
dentro -de um anno, lançando-se mão para is to dos recursos 
creado:; pelo paragrapho unioo do artigo :150 dll. Consti tu !çiio 
Federal. 

1\' enhuma escola primarta fundada T1Gltt Urtiilo ou peto~ 
Estados ·nas zonas ruraes de ixaria de incluir em ~u !)ro
gramma de ensino. um curso supplemcntnr c. :;imullaneo 
em que seja ministrado, tt par de noções d~ ~YS:H'O'c C! excr
cicios de gymnnstíca, um ::tprendizado pl't1fl!'S10nal c·onvc
niente e adequado ã região. 

O Governo da União ou dos Eslados. isoladamcntr. ou 
mediante um salutar regim e cie coopor·acii.o, pt·ovid<>nc inr:í 
pnra qtte sejam estabelecidos nos centros agl'icoJn:-; mais 
notaveis de todos os Estados, em que prnriominnm culturna 
fundamentacs na economia brnsilaira, in:o.LiluLo~ de rmsino de 
curso elementar, medio e superior rlestinados no preparo 
in~ellectual c pl'Ofissional <los agr-iculLot·es. 

Das quotas destinadas pela União em vil'Ludc do artigo 
156 da Constituição FedePal, ao servieo da. cduc~cão, 50 °1° 
serão aplicados nos Estados e no Di~trielo F ederal propor
·cionalmente ás rendas federàles que tiverem, sendo <> res
tante app;licado em partes iguaes para as mesmas unidades, 
A percentagem a que se refere o § unico do citado artigo 
:156, porém, Ferá sempre applicado em partes iguaes. 

Os instrumentos ou apparelh-os destina-dos ao ettsino 
de p hysica, d!e chimica e, de. um modo geral, á formação 
dos gabinetes scientifioos dos institutos de ensmo secun
,dario, superior ou profissional, equiparados ou em r egime 
de pre-equiparaçâo, ficarão isentos de !JUaesqner taxas ou 
impostos federaes, estadoaes e municipaes, os de importa

·cão inclusive. assim como armazenagem, quando directa
mente importados por aquelles institutos p~ra organização 
de seus proprio~ gabinetes. (Muito bem; muito bem. O ora-
.-dor é cumprimentado). · 
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Durante o discurso do Sr. Herectiano Zenai-
de o Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a ca
deira da presidencia, que é occupada pelo Sr .. 
Clementino Lisboa, 3° Secretario. 

4 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ribeiro Jun
queira. 

O Sr. Ribeiro iunqueira requer e obtem permissão para-, 
falar da bancada. 

O Sr. Ribeiro Junqueira - Sr. Presidente, tive ha dias-
op.portunidade de apresentar um projecto que diz res
peito ~o ensino .do Brasil e que visa corrigir lacunas e injusti
ças existentes em nossa legislação sobre o assumpto. 

Em virtude dessa iniciativa, tenho recebido innumeros. 
telegrammas e representações que -reputo de alta valia. Es
ses documentos valem quasi todos pelos nomes que os sub
screvem. destacando-se, àentre elles, o que traz a assignatura 
do illustre Reitor da Universidade de Minas Geraes. São, 
em sua maioria, de uma logica formidavel, como. por exem-
plo, o da Federação Academica de Porto Alegre. Consideran-
do de grande conveniencia, quer para a Commissão de Ins
truccão que tem de dar parecer sobre o projecto, quer para-. 
os meus collegas que irão julgar do mesmo, o conhecimento 
de todos esses documentos, como cansaria a attent;ão dos H
lustres collegas a sua leitura, peço a V. Ex., Sr. Presidente, . 
consinta na publicação dos mesmos juntamente com o meu
discurso. pelo que tenho o prazer de enviai-os á Mesa. (Mui
to bem.) (1) · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Car-· 
nefro. (Pausa.) 

Não está presente. 

O Sr. Clementino Lisbõa, 3° Secretario, deixa 
a cadeira da Presidencia, que é occupada pelo
Sr. Christovão Barcellos, 2° Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr . Guaracy Sil
veira. 

5 

O Sr. Guar3cy Silveira requer e obtem permissão para. 
falar da bancada. 

O Sr. Guaracy Silveira - Sr. Presidente, venh~ á tri-
buna para cumprir um grato dever de reconhecimento ao· 
Exmo. Sr. Mini·stro da Agricultura pelo seu nobre gesto col
locando sob a protecção do ·seu Ministerio a Federação dos · 
Plantadores de Bananas do litoral do Estaào de São Paulo. 

E' preciso que os Srs. Deputados comprehendam a im- · 
portancia desse gesto e a necessidade que têm de igual pro-

( 1) O documento a que se refere o Sr. Ribeiro Junqueira, 
em seu discurso, será publicado nos Documentos Parlamen- · 
tares. 
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tecção por parte do Governo outros pequenos agrieultores de 
nosso Paiz. 

Quem conhece a vida do operario rural, principalmente 
na planta(}ão de bananas. póde avaliar- quanto significa a pro
tecção do Ministerio da Agricultura. E' um gesto de grande
alcance, pois constitue uma verdadeira libertação. O ope
rario agricola do litoral de S. Paulo é quasi escravo, na legi
tima significação do termo. Trabalhando desde manhã até á 
noite, em logares alagados, sem recursos de especie alguma, 
é um authentico pária porque vê o seu modesto salario con

sumido pelos preces caríssimos dOS genero-s que adquire do 
proprio la.vrailor. E não é possivel, Sr. Presidente, que o 
lavrador possa tratar melhor o seu auxiliar de lavoura, por
que elle tambem é por sua vez um escravo dos intermediarias, 
das firmas estrangeiras riquíssimas, que vivem em nossa Pa
tria explorando o pequeno lavrador porque a este falta o
recurso necessario para fazer por conta propna a exportação 
do seu producto. · · 

Nã·o é sómente o plantador de bananas do litoral de Sã<.T 
Paulo qu-e precisa da protecr;ão do Governo, em tão bôa hora 
concedida agora pelo Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Odi
lon Braga, aos bananicultores do litoral paulista. Todos os 
pequenos lavradores, especialmente os fruticultores, não só
mente de São Paulo, como de todo o Brasil, são forcados a 
vender por preço miseravel os seus produtos ao capitalista,. 
que faz. por conta propria a exportacão, auferindo tucros 
inauditos. 

Sr. Presidente, se o Governo não tomar a seu cargo a 
proleccão das cooperativas de pequenos lavraüores, nii<1 po
deremos ver a pequena producção libertada dos exploradores 
estrangeiros. 

Diria algúem que o cooperativismo deve partil' da..o:. pro
prios lavradores; que elles devem organizar-se e mutua
mente auxiliar-se em suas n~cessidades. Quando, porém, ve
ri!ican:.os que o exportador, o intermediaria, não deixa mar
gem alguma de sobra para o miseravel pequeno agricultor, 
para que este possa fazer a sua 'l'egitima defllsa financeira, 
não vemos outra porta aberta, senão que o F:Overno, medü:.nt.P. 
fiscalização rigorosa, colloque o pequeno lavrador sob sua 
protecção, financiando, ao menos no inicio, as suas eoope· 
rativas. 

É isso o que o Sr. Ministro da Agricultura acaba d~ 
f.azer com os plantadores de banana do litoral paulista, e é 
isso o que o Governo precisa fazer em favor de todos os 
pequenos productores do Brasil. · 

Sr. Presidente, é muito desagra.àa.vel ao orador, nesta 
assemblêa e neste período, falar sobre assumptos importan
tes, porque, na realidade,. elle fala apenas para os Annaes da 
Casa. (Não apoiados.) É necessario, ~rém, que figure nos 
Annaes da Camara um estudo precioso, feito por um•technico 
de grandes conhecimentos sobre o assumpto, o Dr. Sarandy 
Raposo, para mostrar ao Paiz que a exploracão do interme
diario, não sómente traz em constar.te escravidão o pequeno 
productor, cemo tambem lesa grandemente os cofres publicos. 

É preciso que os Srs. legisladores, a quem e~tiio entre
gues os a,ltos problemas nacionaes, atteptem para esse do~ 

·eumento e façam o que estiver ao alcance delles para liber
tar o pequeno productor brasileiro, dê norte a sul do Paiz, 
das garras dos intermediarias, que, não apenas abusam do 

c:. P. - VOLUME V1 i 7 
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pequeno product_or, como lambem procuram, por todos os 
meios de que disponham, impedir que o governo protejà 
convenientemente os que ·estão fazendo a grandeza e a pro5:
peridade do nosso Paiz. Essa protecção virá, a() mesmo tem
po, beneficiar o operaria agrícola para que elle possa alcan
çar ao menos o· <iireito de viver, que nem esse lhe é concedido 
no presente, minado pelas febres e abatido pela alimenta
i,;ão insufficiente. 

Junto ao meu discurso o relatorio do Dl'. Sarandy Ra
poso, afim de que o mesmo conste dos Annaes da Camara. 
{Muito bem; muito bem.) (1) 

6 

O Sr. Cincinato Braga - Peco a palavra. 

O ~r. Presidente- Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Cincinato Braga - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Apesar <la premencia do tempo, que poucos dias nos con
cede para o trabalho orcamentario, julguei d-e meu dever 
trazer minha collaboração a essa obra parlamentar. Com
prehendo que pouco pode agora ser feito no sentido de mo
dificação no p.rojecto. em debate. Mas, quaesquer que sejam 
as modificações possíveis, ellas devem obedecer a um espí
rito de organização preestabelecido, a uma tend-encia per
sistente e logica, a fazer-se sentir no orçamento ora em dis
cussão, e nos que se lhe seguirem. Tenhü fé em que as ob
servações, que meu patriotismo me impelle a adduzir neste 
recinto, poderão ser de alguma utilidade, hoje ou amanhã. 

I - O grande inimigo do Brasil 

Para thema ao qual vão subordinadas minhas observa
çes, adopto estas phrases do Exmo. Sr. actual ministro da 
Fazenda: 

"Por mais tumultuarias que sejam, no momento 
nctual, as opiniões em materia de sciencia economien, 
- terreno em que são encontradas as mais contradi
ctorias theorias e realizadas experiencias as mais ar
riscadas - um ponto pacifico existe, no qual todos 
estão mais ou menos de accordo: - a necessidade óo 
equilibrio orcamentario . Ainda . não houvf.> quem ti
vesse a coragem de affirmar que, gastando-se mai5 
do que se ganha, se accumulem riquezas." Arthur de 
Souza Costa, ministro da Fazenda., no Relat<:~rio do 
Banco <.lo Brasil, 1933, pag. 14. 

Na vida dos povos modernos, e de accordo .com as novas 
theorias do interve.ncionismo do Estado, a economia nacio~ 
nal acha·-se preponderantemente influenciada. pelos orça
mentos annuaes da receita e despesa publicas. 

· Até mesmo nos povos mais ricos, de riquezas desde se
culo accumuladas de geração em geracão, a economia nacio
nal sente--se directamente dependente da orientacão orca
mentaria dos seus governos, maximé no attinente . ao orça-

( 1) O documento a que se refere o orador, será publi
:eado nos Documentos Parlamentares. 
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mento da receita, instrumento com que mais profundamente 
tPode ser golpeada a mesma economia. . 

Nos povos pobres que, em loga·r de riquezas enthesou
radas, têm dividas accumuladas, os orçamentos publicas mal 
orientados constituem calamidade das mais graves. 

Nos Paizes enriquecidos os erros, de suas despesas pu
blicas excedem as suas receitas e trad.uzem-se afinal em 
appello a emprestimos publicas, solicitados aos seus pro· 
prios habitantes. Nesse caso o dinheiro muda apenas de 
mãos, dentro do proprio lar nacional. Mas, nos povos po
bres, sem recurs(}s accumulados, como é o caso brasileiro, es
ses repetidos appellos ao credito em maior escala são feitos 
á economia estrangeira, e empobrecem o Paiz devedor. 

Não temos comprehendido que o erro fundamental não 
-é apenas appellar para o veneno mais violento, que é o em
prestímo externo. Erro é tambem abusarem os governos. 
mesmo nos povos ricos, do proprio credito interno. Por ou
·tras palavras: a calamidade maior para qualquer povo, po
bre ou rico, está ~m. seu governo gastm· mais do que (lanha, 
na phrase do Exmo. Sr. ministro da Fazenda. 

E nós, no Brasil, não temos feito outra coisa. Desde o 
-termo do quatriennio Rodrigues Alves, que se liquidou com 
saldo, temos gasto, fóra e acima àe nossas forças orçamen
tarias, as seguintes <lolossaes quantias anno por anno: 

1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 

·1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1.918. 
1919. 
1920. 
1921. 
Hl~2. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1927. 
1928. 
1929. 
'1930. 

• o ~ • o • Jr • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • o • 

Deticits 
Orçamentarios 

76.%8:419$000 
65.780:189$000 
96.519:538$0(}0 

103.021:330$000 
165.932:046$000 
132.248:998$000 
376.479:158$000 
320.818:242$000 
233.751 :930$000 
334.029:846$000 
247.666:649$000 
209.771:928$000 
296.409:751$000 
432.300:318$000 
448.951 :732$000 
224.374:086$000 
90.634:471$000 
14.929:051$000 

175.682:666$000 
155.517:532$000 
i45.774:5f3$000 
189.87u:537SOOO 
832.590:506$000 

Ahi temos, uns annos pelos outros, deficit médio de 230 
mii contos por anno, durante 23 annQs consecutivos. Verda
deira desgraça publica, que aos olhos de muitos brasileiros 
legitimava, por si só, a reacção revolucionaria de 1930, con-
tra administracão Grçamentaria assim realmente carco
mida. 

V-eio o Governo Dictatorial, para corrigir esse Jastt
mavel estado de coisas, para regenera!' a.s boas normas da 
1'1.rlmini.,t:r:=~.dí n · 
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Regenerou-as assim : 
I - Suspendeu o servico da divida externa, deixandOr 

de pagar em cada ann{) milhares de oontos de réis, expe
àiente que deveria ter, como em 1898, automaticamente,.. 
levado o Thesouro Nacional a superavit oreamentario. Mas, 
ao contrario disto; 

li - Sob o pretexto de controle cambial, impoz á. ex
porta:;ão um onus de cerca de 15$000 por Libra esterlina,:. 
sobre as libras de que o Thesou.ro Nacional necessitou, em 
importancia aproximada de meio milhão de contos; o que
deveria, por si só, ter auxiliado o Thesouro Nacional para. 
mais consideravel supero.vit o.I'çamentario . Ma.s ainda ao-
contrario disto; · 

III - · Praticou a administração publica infligindo aO" 
Paiz os seguintes caudalosos de{icits orçamen.tarios. 

1931 .. 
1932. :. 
1933 .. 
1934. . (Estimativa) .... . .......... . 

293.964 :!H5$000r 
1.108.878:09i$00~ 

7i 5. 892 :000$0()() 
300.000 :000$00() 

Os deficits da Republica Velha, sem onus sobre a exporta
ção, e sendo pontualmente paga a divida externa, attingiram·. 
a média de 230 mil contos por anno. Os de(icits da Repu
blica Regeneradora, com onus sobre a exportação e sem pa
gamento integral da divida externa, ascendem nesse período-
á medida de 600 mil contos em cada annol . 

A Dictadura foi assim uma batalha que a Nação per
deu. 

Esqueçamos, porém, essas dolorosas tristezas. . . Enter-· 
remos os mortos e cuidemos de salvar os vivos. 

O f~to sobre que temos de providenciar é que, de 27 · 
annos a esta parte, os deficits orçamentarios da União (só< 
da União) sommam cerca de nove milhões de contos de-
réis!. . . · · 

Ha de a muitos parecer inexplicavel que tenhamos, em' 
tão longo lapso de 27 annos, mantido nossa vida administra
tiva com tão immenso e insistente desequiliorio. A expli
cação está em que temos sempre recorrido á bolsa estran-· 
geira, para tapar os bura~o ._ desses de(icits. No!'\sas rendas 
publicas de impostos federaes estão todas hypothecadas ao· 
estrangeiro. Temos feito, não uma hypotheca apenas, mas: 
além della varias sub-hypotheeas. A marcha de dividas so
bre dividas, cada anno augmenLadas, levou-nos ao ponto de
cessar pagamentos! Trcs moratorins já deslustram nosso· 
credito. 

Desde 1930 que a têta dos emprestimos externos seccou~ 
Nosso credito desappareceu nas pracs,s estrangeiras. 

Entretanto, de 1930 para cá, como vimos, os deficits: 
lêm avultado muito mais do que anteriormente. 

Para cobrir os de(icits de 1931, i932, 1933 ·e 1934, ~>
Thesouro Nacional tem se visto coagido a r!'lcorrer a estes 
detestaveis expedientes: f O) Emissão pura e simples de pa
pel-moeda sem lastro-ouro; 2°) utilização · dos recursos do
Banco do Brasil, com inaudito gravame contra iníciativas
OOt?nomicas do comm~rcio, da lavoura e da i~dustria; 30) 
ad1amento indefinido do pagamento de debites vencidos. 

Todos esses expedientes são de nociva duração. E o
que mais entenebreee a situação, é vermos qu~ a Dictadura, 
cujos poderes discricionarios, melhor do que nunca, pode
riam ter feito o equilíbr io or~;amentario, transf-ere pa.ra o-
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-regime legal de 1935 uma proposta orçamentaria com mais 
-um deficit de cerca de meio milhão de contos! 

Deante do quadro que acabo de ex:pôr, posso repetir 
-este conceit<J: - nos· povos ainda pobres, como o brasileiro, 
·que, ao contrario de riquezas accumula.das, tem dividas ac
cumuladas, os I"epetidos orçamentos deficitarios constituem 
calamidade das mais graves que possam affligir urna Nação. 
·Tão grave como guerra externa, em seus effeitos economi
·COS. Deficit - eis o grande inimigo! 

Na actualidade infeliz que nos opprime economicamen
te, o lemma dos brasileiros deve ser: - Guerra ao de{icitl 

Para esse combate, a experiencia humana registra estes 
planos: 

I - augmento de impostos até a cobertura do de{icit; 
. II - Diante da inapp_licabilida.de desse primeiro alvitre, 
recurso ao emprestimo publico para cobrir o de{icit; 

III - Diante da inapplicabilidade dessas duas sugges
tões, recurso á emissão de papel-moeda sem lastro, para 
-cobrir o deficit; 

IV - Como systema opposto a todas essas solucões, eli
minação do deficit pela reducção implacavel das despesas 
publicas, até o nível da receita arrecadavel. 

Consideremos, para o caso clinico do Brasil, cada um 
desses remedios. 

II - Augm.ento de impostos? 

Esta é prescripção commum para Paizes ricos. Será elle 
neste momento, aconselhavel para- o Brasil? 

Grande numero de brasileiros apregôa que somos um 
Paiz rico, porque o Brasil é um Paiz extenso, íertil, dotado 
de recursos naturaes estupendos. Não contesto que o seja. 
Mas, em se tratando de pagar impostos, é preciso que no§ 
entendamos sobre o qu!l seja a riqueza tributavel. 

Estupendas minas de ouro; extensas áreas de terras vir
gens fertillissimas; valiosas quedas d'agua como forca mo
triz; riqueza de caudaes para irrigação das culturas; incom
paraveis jazidas de ferro e manganez; inoalculaveis riquezas 
florestaes; provaveis lençoes de petroleo e carvão de pedra. 
no sub-solo; rios e margens garimpaveis para buscas de dia
mantes azues; - tudo isso são, de facto, riquezas brasilei
ras. Mas, em estado latente, como se acham, ellas por si não 
valem nada, deante do collector federal, estadual. ou munici
pal, que sobre ellas venha arrecadar impostos ao seus pro
prietarios. O que as torna valiosas, vivas, commerciaveis, 
uteis á existemna financeira da Nação, é o Trabalho. O po

··der de pagar impostos está conjugado com a valorização do 
homem, com a capacidade productora do homem. 

Um governo, para crear ou para augmentar impostos, 
-tem de encarar, antes de tudo, a riqueza economica produ
:zida e commerciavel. 

Um imposto é sempre a apropriação forcada, por parte 
do governo, de uma parte, II!aior ou menor, dos bens eco
nomicos produzidos pelo trabalho humano. 

Lancar ímpostos que não encontrem riqueza. commer
ciavel, s.obre que incidem, é t-empo e trabalho Jl'Elrdidos; - é 
o mesmo que pretender tirar cereaes de dentro de sacco 

·-vazio. 
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Reflietamos: 

As receitas arrecadadas pelo Thesouro Nacional nos ul
timos annos têm sido estas : 

1928 .••.•• . .....•.• ••. . ••. •. . ..•. ..... .. 
1929 (a maior de nossa historia) ..... 
1930 . .. ........•.•..... .•.... ....••.•. . . 
:f93f ...•.••.•••••••••••••••••••••••••.•• 
i932 .. .... ........... . ... . ....•......... 
1933 (400.000 contos de augrnento nos 

impostos) ...... .•...... ....•..... .. 

2.216.512:535$000• 
2.399.599:725$000 ' 
1 • 677.951 : 587$000', 
1 . 752.665:427$000· 
1 .695.554:588$00(}· 

2.f44.800:000$000 

Em 1928 e 1929, tivemos dois annos aureos para a ar-. 
recadação da União. Chegou-se ao record de uma arreca
dação de 2. 400.000 contos num só exercício. 

Confirmando o que venho deduzindo, esses dois annos 
representam a nossa mais pujante prosperidade economica, 
relativamente. Tivemos então as nossas mais abundantes 
safras agricolas e nossa maior producção industrial, que, 
sommadas, attingiram 16 .167. 000 contos de réis. Destes . 
pudemos adjudicar ao nosso commercio exterior nada menos 
de 7. 660. 000 contos. Nosso commercio exterior ascendeu 
a 188 milhões de libras esterlinas. Ao mesmo tempo, tinha
mos em circulação monetaria, não só 2. 600. 000 contos de 
notas inconversiveis d"o Thesouro Nacional, mas tambem, 
além dellas, trinta e meio milhões de libras esterlinas na 
Caixa de Estabilização, cuja emissão, lastreada por ouro ao 
par, elevara a circulação a 3.394.712:408$190. Sobre assim 
avultada massa de valores economicos, a União não con
seguiu arrecadar senão . 2 . 400.000 contos, em pleno período 
de vaccas gordas. . · 

Como pretender-se agora, em plena crise de depressão. 
economica, parallela á rcducção do meio circulante, ora des
valorizadissimo, arrecadar 2.550.000 contos a serem tirados 
de safra agrícola e industrial, e de movimento commercial 
muito menores do que então ? 

Em vez daouelles 16.167. ooo contos, hoje nossa produ
ccão attingiu a custo 10 . 600.000 contos. Quer dizer: -
com população menor, nosso commercio interno havia as
cendido a 9.501 .000 contos, ao passo que agora não passa 
de 6.000.000 de contos, para população augmentada. Em 
vez dos sobreditos 1.88 milhões de libras do commercio extA
rior cahimos para 64 milhões, apenas, de libras desvaloriza
das em 30 o/o de seu valor ouro de outr'ora l Sobre uconomia 
publica assim desfallecida não se póde lançar á «.:(leur Le(Jer 
meio milhão de contos de augmentc de impostos! Cumpre 
não esquecer que, de economia assim pasmosamente r~du-
2ida, tem de ser a (orceps arrancada, não apenas para a . 
União os 2.550.000 contos em apreco, mas sim, além del!es 
e de par com elles, mais a sobrecarga de cerca de 2.000 .000 
de contos de imp-ostos estadna~s e mnnicipaes I 

Em resumo : - o quadro ultimo, remernorando as re
ceitas arre~adadas no~ derradeiros seis exercícios finan(' ei
ros, onde se encontram os r esultado;; da nossa ·maxirr.<i. e mi
nima potencialidade tributaria, é um quadro em extremo 
suggestivo. Elle nos instrue que a justa média da receita 
d~t Un!ii0 nfio devP. eweriP-r de dois milhões de contos num 

só exercício: - emquanto nossas condições eeonomicas ge- 
raes não se mod1l'lcarem de modo essencial. 
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Peco aos que me ouvem o favor de, em sua memoria, 
tomarem boa nota desse algarismo basico, ao qual teremos 
adiante de voltar. 

111 - Attgmento dos impostos al(n.ndega1'ios? 

Reflictarnos que meio milhão de contos, de augmento 
de arrecadação federal, corresponde a uma elevação de 23 o/o 
sobre os impostos actuaes, elevação prohibida pela. nossa 
Constituícão, art. i85. 

Supponhamos, todavia, que, para. obediencia a. esse te:x:t() 
Constitucional, a nossa lei de orcarnento para 1935 eleva 
apenas 20 %, em vez de 23 %, toda a receita. O que resul
taria disto ? 

Somos dos povos que mais altos impostos alíandega
rios cobram. Estudo recente elaborado sobre econorn~a mun
dial pela Sociedade das Nações, demonstra que nas nações 
cujos direitos aduaneiros já eram, antes da crise, especial
mente pesados, não tem sido possível augmentar essa ten
tadora fonte de receita. Nessas nações, taes rendas ficaram 

·onde estavam, ou cahiram, c!lm o augmento das tarifas al
fandegarias. Nos Estados Unidos, por exemplo, paiz de forte 
tributação alfandegaria, esse tributo representa hoje 54 % 
do que se collectava em f929. Na Polonia, apenas 34 %. 
Na Austral ia, 63 %. Na Hungria, 40 %. Na Italia, 80 %. 

No Brasil, se de chofre decretassemos um augmento ge
ral de 20 %, soffreria a arrecadação queda ann.loga, sendo 
certíssimo que provocaríamos naturaes represalias compen
sativas, da parte dos povos estrangeiros, contra nossos pro
duetos, já escassamente exportados. Que desgraça commer
cial nos poderia ferir mais do que essa? A quanto subirá. 
nosso "deficit", se essa arrecadação fraquear? Dir-se-á que 
poderiamos decretar os augmentos sobre todos os noss os im
postos, excP-ptuados os alfandegarios. Essa solução é pura 
fantasia. Senão vejamos: Nossas receitas federaas p!'ovêm 
destas fontes { 1933) : 

a) Direitos de importação e exportacão .. 
b) Imposto de consumo .. .. ..... . . ..... . 
c) Imposto sobre circulação ...... .. .... . 
d) Imposto sobre a renda ............. . 
e) Imposto sobre loterias .. ...... ... ..... . 
f) Diversas pequenas rendas .... . . ..... . 
g) Rendns patrírnoniaes . ........ . ..... . 
h) Rendas industria.es .. . . . . ............ . 
i) Receí ta extraordina1·ia . . ............ . 

-756.700:000$000 
445.400:000$000 
252.000:000$000 
123.000:000$000 

3.800:000$000 
18.000:000$000 
11.200:000$000 

228.000:000$000 
240.000:000$000 

Subtraindo-se os impostos alfandegarios ·á elevacão 
questionada, para conseguir-se cobrir o deficit previsto ser~ 
preciso decretar-se elevação de 32 o/o sobre os outros títu
los da arrecadação de i933. 

Os pessimos resultados, dessa infracçiio da nossa Con
stituição, não se fariam esperar . Vejamos. 

A grita começaria contra o mais forte dos títulos do 
augmento: contra· a elevação dos impostos de consvmo, que 
tanto ferem a pobreza em geral. Basta recordar que taes 
impostos. rcc:1em sobre os consumos inevitaveis de sal, phos- · 
phoros, fumo, calçados, remedios pharmaceuticos, vinagrz, 
azeite e oleos alimentícios, tecidos para roupas comrnun:s, cha-
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péos, louças e vidros, artigos de cozinha, café torrado ou moi
do, manteiga, moveis, queijos, electricidade, pentes, escovas, 
apparelhos sanitarios, gazolina, linhas de costura, etc., etc., 
artigos de uso diario de todo o proletariado. Neste assumpto, o 
augmento do .imposto não ficaria nos 32 %; a taxaçüo actual 
de 2$000, por ex~mplo, sobre qualquer artigo, pr:sso.ria a 

ser de 2$640. Mas, como já não circulam moedas menores 
de 100 réis, a industria e o commercio arredondam o preco 
para 2$800, por exemplo. Na realidade, para o conS11mldor, 
o augmento é de 40 % sobre o imposto anterior. RofHct.a-se 
sobre o encarecimento geral do padrão de vida do povo, isto 
é, sobre' as perturbações sociaes que esse cncaruclmenlo fa
talmente traria. 

V - Augmento das Tendas industriael "I 

Outra elevação essencialmente damnosa seria a das ren
das patrimoniaes e industriaes, que são representadas no or
çamento pelo alto algarismo de 240.000 contos. .\ reper
cussão se operaria sobre as taxas dos Correios e Tclegrapbos, 
e das tarifas 9as estradas de ferro federaes. 

Neste assumpto, o contribuinte se defende melhor: -
restringe sua correspondcncia e appella para os transpor
tes rodoviarios, onde os caminhões já vãl) compot.indo, o en
tão melhor competirão, com as ferrovias. Mas, como esses 
serviços dão despesa federal certa, taes defesas, polo contri
buinte, importariam praticamente em augmonto,,. do 
"àeficit" r 

VI - Auamento do imposto sobre r~nda1 1 

Ouço que do imposto de renda talvez pudP~i'ln vi" o re
medio. A severidade do fisco já vem clovumlo considera
velmente essa arrecada cão. 1\:Ias, numa rpocn dtJ depressão 
economica. como a actual, as rendas .baixam (!rn l.odn 11 parte. 
E não é sensato que, contra tal baixa, se ül1lfll'I'IHHl a vio
lencia do augmento de taxas. Apesar de ~c IJ•om aperfei
çoando, no sentido do arrocho ao contribtJinlo, o~ mnthodos 
de arrecadação deste imposto, a lição do outro1-1 povos mos
tra quanto as crises fatalmente sobre elie inf!u!'m. Nn AllP
manha elle rendia, em i 929, 3. 026.000.000 do mnt•cos; em 
1932, elle só produziu 1.333.000.000 de maren8. Nos Esta
dos Unidos, no mesmo período, sua arrecadnçüo tombou de 
2.331.000.000 dollars, para 1.057.000.000. Nn ILnlia, de 
4.000.000.000 de liras veio para 2.940.000.000. No Japão, 
desceu de 200.000.000 de yens para 131.000.000. Nn pro
pria França, de economia rica e solida, de 11\ ,1. Ot. 000.000 
de franc-os de.sceu para H. 901.000.000. 

A melhoria de receita nesse periodo, e após a elcva~iío 
do imposto, é raríssima excepção. Apenas occorrcm-me dois 
casos: Inglaterra e Suecia. Em ambos, melhoria insignifi
cante, apesar de auomento forte das· ta:rJas. Em ambos os 
casos, economias nacionaes de solidez excepcional. A regra 
é, entretanto, a queda das arrecadacões sobre a renda. nos 
periodos de erises. No Br~it, onde as necessidades ão con
sumo interno e o exagero dos impostos então a absorver 
toda a renda nacional, é inutil esperar do imposto de 
renda, já augmentado de 80.000 para 123.000 contos, ou
tro augmento que acuda, mesmo em parte apreciavel, a um 
"deficit" de meio milhão de contos ! 1 
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Vll- Aggravação de augmento? 

Cumpre recordar que o Governo Dictatorial, em 1933, 
:já beneficiou do uma aggravação de impostos federaes que 
. anda por 400.000 contos, sem o menor respeito pela nossa. 
' situacão de crise grave. Seguir-se a ~sse já penoso augmeo
to, de 1933, outro de meio milhão de contos, para 1935, seria 

;acto de e:xaggeradissimo socialism(}, senãQo dP. bolchevismo 
puro. Em discurso perante á Assernbléa Constituinte, eu já 
demonstrei que no Brasil, d~stes ultimas annos, os fisr.o,;; 
.(federal, estadual e municipal) têm se apropriado do pro
dueto quasi integral do trabalho annuo dos brasileiros . Dos 
impostos, quasi nada sobra para os !)articulares. Essa de-

. rnons tracão soffreu da parte do Sr. Oswaldo Aranha um3. 
bem ornamentada dissertação, em que S. Ex. tentou refu
.tar minhas asseverações. Compreendi que a dissertação era 
articulado de um advogado da Revolução àe ·30, e não obra 
de magistrado. Tanto assim é que, com toda a iususpeição de 
Ministro da Dictadura, o Sr. Oswaldo Aranha, cujo opti-

mismo deixou justa fama de exaggerado, escreveu, á pag. 19 
de seu unico e recente relataria da Fazenda, estas palavras 
sinceras: .. Reconheço que as rendas brasileiras estão aquem 
das necessidades . Nilo é, porém, possível aggravar os im
postos. Resta-nos, npenns, o caminho da reducção das des
-pesas . " 

Nesse tr~cho, n vaidade do revolucionaria foi supplan
tada pelo patriotismo do brasileiro. Na ' ' erdade, a realidade 
brasileira é esta: Nossos impostos federaes não bastam para 
cobrirem-se as despesas federaes, simplesmente porque te
mos alçado estas despesas a algarismos superiores ás forças 
-dos contribuintes, maxirné agora ~m meio do pr-ocesso de 
grave crise mundial, complicada com grave crise nacional .
Não temos comprecndi.do que ad impossibiUa nemo tenetur . 

VIII - Emprestimo para ·cobrir o "deficit" ? 

Este remedio não elimina o mal. Apenas o allivia agora, 
para que e!le recrud~sca amanhã, aggravado. Cointudo, de
sejamos analisai-o. 

Inquestionavelmente, está abolido de cogitação qualquer 
emprestimo externo: - B ist.o, por motivos ohvios, que pre
firo não adduzir. 

O alvitre só póde referir-se a emprestimo interno, em 
apolices, ou obrigações do Thesouro Nacional. 

Tal emprestimo teria de exceder de 500 . 000 contos no
minaes, tanto quanto bastasse para produzir, .liquido, o im
porte do "deficit" de quatrocentos e muitos mil contos. 

As condições actuaes do Thesouro Nacional e das pra
ças brasileiras permittem tão vultosa operação? Penso que 
não a permi ttem. 

Em primeiro lagar consideremos as condições do The
souro . Em segundo logar, consideremos as das praças bra-
sileiras. . 

A Monarnbia legou para a Republica de 89 uma divida 
interna consolidada e fluctuante, da modica quantia de réis 
551 . o'OÓ contos de réis (Relatorio Ruy Barbosa, de 28 de 
dezembro de i889). A primeira Republica elevou essa di
vida interna, até outubro de 30, ã já forte quantia de réis 
2.533.000 contos. (Relatorio Oswal(io Aranha, pag. 5). 
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Em seus documentos officiaes, a Ditadura de t930 deixlt! 
ver os seguintes .. deficits" orçamentarios nos ultimas annos: 

f930 
:1931 
1932 
1933 
1934 

. . ...... . ...... .. .............. . 

.. . .. : ... ~ .................... . 
presumido ................ . .. . 

Somma ...................... . 

832.590 :506$000• 
293.964:945$000 

! . f08.878:09t$000 
715.892:000,00(} 
300.000 :000$000" 

3.251.325:542$000 

Para saldar parte do .. deficit" supra mencionado a r~
lativo a 1930, o Governo ·Pl'ovisorio lançou . mão do ourO< 
deixado pelo Sr. Washington Luis, na Caixa de Estabiliza
ção, na importancia de 28. f 16 :992$000, 'Ouro, com o qual 
apurou HO. 584 :960$000, que devem ser retirados da ultima 
somma retro, a qual fica reduzida á quantia de réis 
3.110.740:582$000. 

Emprestimo externo para cobrir essa quantia, nenhum 
foi feito. Não se vendeu, em troca de dinheiro estrangeiro, 
nem teri'itorio, nem outros ·bens do patrimonio nacional. 
Conseguintemente, essa quantia está sobrecarregando o cre
dito interno, esteja ou não esteja regularmente consolidada 
a respectiva divida. Como quer que seja, a divida existe, 
por ahi. .. 

Além dessa divida, e por fóra da gestão orçamentaria, 
o Governo Provisorio_ já deci'etou uma emissão de apolices 
n,a importancia de 80.000 contos para captação e aducção
de aguas para abastecimento .da Capital Federal. Decretou 
mais uma emissão de 500.000 contos, para. o pilhericamente 
chamado Reajustamento Economico. 

Sommando essas quantias, temos: 

"Deficits orçamentarios . . .... ... . . . 
Ribeirão das Lages . . .... . ...... . .. . 
Reajustamento ................... . 

Somma ..... .. . .............. . 

3.110.740:582$000 
80. 000 : 000$000· 

500.000:000$000 

3 . 690.7 40 :582$000· 

Se agora resolvermos solucionar o caso do "deficit" de· 
i935 por meio de emprestimo int.erno, para cobril-o, tere
mos de addicionar á somma retro mal.s 500.000 contos d3 
réis que a eleva · a 4. i 90.7 40:582$000. 

E ainda faltam nessa conta as impo-rtancias de sentenças 
Judiciarias contra o Thesouro Nacional, em algai'ismos ele
vados, que des-conheço. 

Além disso, . cumpre não esquecer que tal operação não· 
resolveria em definitivo a situação do Thesoul"o, que contí-· 
nuaria exposto â successão de iguais ''deficits" para 1936 e 
1937. Dois annos na vida de uma nação são como doisc 
segundos para a vida humana: - passam rapidamente. 

Como chegaremos a 1938, anno em que terminará () 
prazo do se h ema Oswaldo Aranha? Com que recursos con
tinuaremos o sel'Viço, então fortemente augmentado, da nossa. 
divida externa? . 

Se agora nosso "deficit" já é de 400 e muitos mil con
tos, para 1935, é claro que, no orçamento a ser elaborado· 
em 1937, elle será muito maior, cerca do dobro, porque-
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teremos de consignar verba muito mais consideravel para o-· 
serviço da divida externa de 3 <i e Marco de 1938 em deante. 
O credito extx:eno do Brasil já se esgotou na actualidade. 
O credito interno, por sua vez, não é inexgotavel. Muito
pelo contrario ... Paiz que leva i08 annos (desde 1822 até 
1930) para fazer uma divida interna de 2.533. 914 conto~; 
e de 1930 a 1934 eleva essa divida, em cinco exercícios· 
financeiros, a cinco milhões de contos a mais, é paiz que não 
I>óde manter credito interno nenhum. 

Por outro lado, quanto á. situaoão das pracas brasileiras 
tomadoras de emprestimos publicas e privados, posso affir
mar que ellas não têm absolutamente capacidade de ab- · 
sorpcão para tão destemperadas emissões de titulas publicas. 
E, o que é muito peior, ao lado da inexistencia real d·e ca- · 
pitaes para esssa aventuras, lavra desconfiança completa 
nos meios financeiros com relacão á situacão que estamos· 
politicamente atravessando. 

IX- EMISS.iW DE PAPEL MOEDA ? 

Nas suas insomnias por falta de dinheiro, os paizes de· 
finanças arruinadas appellam logo para o entorpecente de 
emissão de papel-moeda sem lastro-ouro. 

E' um allivio para as aperturas de momento. Mas, a traz 
desse allivio, de curta duração, vêm desgraças muito maio
res, como nos advertem as recentes experiencias do marc<r 
allemão, do rublo russo e da corôa austríaca, confírmando 
integralmente experiencias mais antigas em outros paizes. 

Repito aqui, o que não ha muito eu disse desta tn-· 
buna: Curto já vae sendo o trecho da ladeira que nos resta 
descer para chegarmos no valor do nosso mil réis ao tra
gico nível· de zero. As libras ouro metalico já custam ma1~ 
de cem mil réis, quer dizer, cambio de 2 e pico. O valor· 
do mil réis descido a zero, ou quasi, será a phase em que· 
nos Estados Unidos um par de sapatos custava trinta mH 
libras esterlinas papel, e um jantar de restaurante para 
quatro pessoas custava cincoenta mil libras. Como nos Es
tados Unidos, aqui tambem os quarteis hão de recusar re
ceber soldos nessa especie desvalorizada, assim como os 
operarias se verão obrigados a recusar receber seus salar1os 
nessa especie. Ha poucos annos, na Austria, não havia mais 
o que se comprasse com uma cor6a {.correspondente aqui ao 
nosso mil réis) e as notas de papel moeda, que a repre5eu
tavam, passaram· a ser applicadas como roturo·s de garrafas 
em uma antiga fabrica de cerveja marca "Corôa": isto por
que applicar-se esse papel moeda ficava mais barato do que 
mandar imprimir rotulos. Em França, o assucar necessario 
para uma chícara de café chegou a custar trinta libras 
papel. Na Russia bolchevista. as emissões sem lastro leva
ram o rublo russo a tão completa desvalorização que se en
controu um aposento de predio empapelado com rublos cor
rentes. Todos esses paizes tiveram de voltar a traz, e en
traram em rigoroso tratamento financeiro, para eliminacão 
desse veneno fóra do corpo social. 

No .Brasil appellarmos ainda agora para emissões a. des
coberto de papel moeda para cobrir "deficit" burocratico 
seria. . . o começo do fim ! ... 
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X- Reducção da despesa publica 

As exigencias de nossa actual situacão são excepcicnaes. 
Fóra de emprestimo externo, fóra de augmento de impostos, 
fóra de emprestimo interno, fóra de emissão a descoberto 
de papel moeda, só temos uma· solução, unica: - cortar 
implacavelmente a despesa publica até o nival da arreca
dação da receita. Esta orientação, decisivamente affirmada 
e lealmente praticada pelos poderes publicos, produz resul
tados prodigi'osos. Ella,. porém, tem de ser inflexivelmente 
posta em execucão por todos os orgãos da administracão 
publica, desde o Presidente da Republica e seus Ministro3 
até o ultimo dos continuas, nas compras que este faz. 

Não é que essa politica traga, apenas, a consequencia 
.material de prescindir o Thesouro Nacional do appello ao 
credito· vivendo tranquillamente com a prata da casa. Mas 
é, prin'cipalmente, o !acto do restabelecimento ~m favor do 
paiz devedor, da confiança em_ todas as transacçoos : da con
fiança em que o Çl-overno nao .appellará para os recu~sos 
ruinosos. A noticia dessa conf1anca corre mundo rapida
mente. Ella é o grande canal adductor de capitaes estran
geiros para dentro dos limites do Brasil. Ella funcciona ao 
mesmo tempo como enorme dique para deter dentro do 
nosso paiz eapitaes estrangeiros desconfiados, que antes ten
tavam sahida. Ella aLtrae para fóra de suas tocas os capi
taes nacionaes amedrontados, que se têm ahi refugiado, como 
animaes em seus covis, espavoridos deante do desmorona
mento diario das fortunas. 

Nossá historia financeira é uma demonstracão des'3a 
verdade. O combate victorioso contra o "deficit", no qua
triennio de 98-902, fez . o preço da libra esterlina, que em 
98 subiu a 46$700, descer suavemente dentro de dois annos 
para 17$150. Isso se deu por obra e graca da confiança na 
acção do Governo; e não, como poder-se-ia suppor, pela 
accão mecanica de saldos avultados de balança commercial 
de mercadorias. Estes saldos foram então insignificante3 
para exp!icação do phenomeno: - foram apenas de libra5 
2. 315.000, em 1898; de ~ 2. 762.000 em 1899; e de libras 
4.000.000 até julho de 1900, quando a libra já era vendida 
a 17$150. Da taxa de 5 5]8, em 1898, o cambio subiu para 
14 1]8, em f 900. A medida predominante para esse resul
tado foi o corte severo nas despesas publi.cas, de modo a 
collocal-as abaixo, e. bem abaixo, do algarismo da arreca
dação. E é curioso notar como a histeria se repete agora, 
sob o ponto de vista de escassez de tempo para votação final 
dos orçamentos, . 

Em 1898, terminou a 15 de Novembro o quatriennio 
Prudente de Moraes; que havia realizado nosso primeiro 
funding. A Commissão de Orçamento da Garoara dos Depu
tados havia propositadamente detido o projedo de orca
menta; para que fosse elle elaborado de accordo com os 
novos governantes. 

Só a 27 de Novembro effectuou-se no Palacio do Caite~e 
uma conferencia orcamentaria entre a Gommissão de Or
çamento, o Presidente da Republica Campos Salles e o Mi
nistro da Fazenda Joaquim Murtinho. Essa conferencia deu 
em resultado a remodelacão do orcamento da despesa. Para 
as discussões regimentaes na Camara e no Senado só havia 
D mez da dezembro. A boa vontade do Legislativo e do Exe-
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cutivo permittiu que em tão curto espaço de tempo as duas
Casas do Congresso votassem os orçamentos pa.ra "1899. 

O quadro seguinte mostra eloquentemente quanto con
seguiu o Governo Campos Salles no seu proposito de redn· 
zir, de verdade, a despesa publica: 

Exercicio de 1899 
Proposta do Governo Votado Dispendido. 

Interior 16.009:896$ 15.750:629$ i8 .549 :788$" 
Exterior .. i.832:412$ 1.375:612$ 1.246:948$ 
Marinha .. 26. 439:932$ 23.120:215$ 13.196:394$ 
Guerra 46.329:295$ 44.394:951$ 27 .30! :450$ 
Industría . 89.4.64:676$ 83.500:642$ 56.093 :932$· 
Fazenda .. 165.934:210$ 160.481:205$ 79;238:617$ 

346.164.:000$ 328.623:257$ 195.627:132'· 
(Algarismos do Relatorio da Fazenda, 1900.) 

Vê·se que o Governo gastou do orçamento votado a!le-. 
nas 59 %, economizando 41 o/o • 

Isto só consegue Governo que se inspira exclusivamente 
no interesse da Patr-ia, e não nos seus interesses eleitoraes. 

Esforço mmto menor do que esse, reclama agora o com-· 
bate ao "deficit" de 1935. 

Estamos em frente de uma proposta de despesa de réis-
2.577.082 contos, para uma arrecadação de 2.170.017 con
tos, occasionando um "'deficit" de 429.065 contos. Quer 
dizer: - para conseguir-se o equilíbrio não é necessaria 
agora a reduccão de 41 %. Basta a reduccão de :16 %, ape
nas. Um pouco de esforço agora basta para attingir-se o 
objectivo que para Campos Salles foi muitíssimo mais dif•, 
ficil. Posso mesmo accrescentar que, tanto para uma As
sembléa, como para um Governo, a reduc~ão de 16 % na 
despesa publica é um esforco banal, mesmo para estadistas 
de mediano porte. · 

Segundo attesta o trabalho da Liga àas Nacões, "La 
Situation Economique Mondiale" i 932-1933, quasi todos os 
governos dos povos cultos estão reduzindo suas despesas 
orçamentarias. Todos elles estão a reconsiderar suas ante
riores noções sobre "despesas necessarias", de fórma a con
terem-nas denb·o do limite de suas receitas. E' esse um dos 
mais interessantes corollarios do regimen das aularchias, im
plantadas hoje em toda parte. Contemporaneamente com o 
Brasil, a Australia está passando por uma transformação·. 
que tem muita semelhança l.:Orn a nossa actual situação. 
Esse paiz c~hiu nas mãos de uma gestão politica de rege
neradores da administração publica. O orçamento dos re
generadores. de 1931 encerrou-se com um "deficit" de H 
milhões de libras esterlinas, ou 720 mil contos, quasi o · do
bro do nosso para 1935. 

Como aqui, o credito publico da Australia foi arrastado. 
pelas ruas da amargura. 

Derrotados, cahiram do poder os regeneradores, aos 
quaes succedeu um governo de conservadores, que annun
ciam para 1934 um saldo orçamentario de 1.302.000 libras, 
ou 85 mil contos. 

Assim, não devemos desanimar no empenho de redu
zirmos nossas despesas e de conseguirmos equilibrio orca
mentario. 
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XJ - Visão . de conju1U1to sobre o orçamento federal 

Para orientarmos. a cada passo, nossa marcha, deve
·mos, como os pombos correios, nos alçarmos primeiramente 
·ao alto, para uma visão de conjuncto sobre o horizonte or
çamentario que temos sob os olhos. 

A proposta do Governo reclama uma despesa de réis 
2. 586. 000 contos. Reportamo-nos ao que retro dissemos 
no cap. 2°, para relembrarmos que o Paiz não tem forcas 
.para aguentar a carga de ~at arrecadação. 

Tem a Commissão de Orçamento toda a razão em ha
-ver, no seu projecto, cogitado de uma Teceita geral de 
2. :1.70. 000 contos apenas. 

Em: qualquer orçamento publico, só ha verdadeira
mente uma verba que não póde soffrer reducção: é a do 
serviço convencionado para a divida publica. A Nação não 
póde renegar nenhum dos seus compromissos de honra. 

Do nosso orcamento federal, normalmente, a despesa 
.de nossa divida externa corresponde a f: 10.600.000; ou 700 
mil contos por anno. A de nossa divida interna, consolida
da e fluctuante, excede de 300 mil contos por anno. Ahi te
mos um milhão de contos annuaes. nccessarios para nossas 
dividas, em situação normal. · 

Ora, numa receita dos alludidos 2.170.000 contos, vê
. se que 46 % de nossa renda são applicados em pagamento 
.das dividas. · · 

E' uma situação radicalmente absurda pa.ra a vida de 
qualquer paiz, a custo toleravel em paiz convalescente de 
guerra externa. No Brasil, em paz com todas as nações 
do mundo, essa situacão é de pasmar a todos os economistas, 

. que não admittem como sensato um serviço annual de di
. vida publica que exceda de 30 % da receita. 

Esta visão de conjuncto é de molde a mostrar aos hra
. sileiros a necessidade de jururmos aos nossos Deuses a 
guerra santa contra o augmento de nossas dividas. Delen
dum de{icitl 

XII- Applicação das verbas 

O projecto em discussão auctoriza uma despesa total 
de 2.597.082:047$000. 

Desta quantia deduziremos a de 882.080: 0~7$000, a 
quanto ascende o serviço annual da divida publica, em
quanto dura a curta folga do Scherna Oswaldo Aranha. 
Deducção feita; as despesas geraes da Nação ficam contidas 
no algarismo de 1.715.002:299$000. Como está sendo ap
plicada esta quantia? Assim: 

Ministerio do Trabalho ............. · 
Ministerio do Exterior ............ . 
Ministerio da Agricultura ......... . 
Ministerio da Justiça ............. . 
Ministerio da Fazenda ............ . 
Ministerio da Educação e Saude ... . 

· M]nisterio da Marinha ............ . 
1\rinisterio da Guerra ............. . 

.. Minis ter i o da Viação .............. . 

Somma . 

1. 9 .128:752$000 
45.720:325$000 
7/i. 549:7 40$000 

:1.13. 801;571.$000 
126.343 :366$000 
159.336:801$000 
230.640:958$000 
429.558:073$000 
515.922:711$000 

1.715.002:299$000 
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XIII- lnactivos 

Nas despesas a serem pagas pelo Ministerio da Fazenda 
.encontram-se estas : 

Inactivos . . ............... . .... . .. . 
Pensionistas • . ..................... . 

41.500:000$000 
49.000:000$000 

Pelo Ministerio da Guerra 
·as .322:883$800. 

Classes inactivas 

Pelo Ministerio da Marinhn 
19.685 :2195000. 

Classes inactivas 

Pelo Ministerio da Viacão - Vencimentos de cargos 
extinctos - i . 500 :OOC$000. 

Soinmadas essas cinco verbas perfazem o total de réis 
150.008:102~800. . 

. E' simplesmente pasmoso! Cento e cincoenla mil contos 
por anno gasta um paiz em moratoria, para gratificar a 
inactividad e l 

Considere-se que, com quantia egual a essa, vivem os 
orçamentos de toda a despesa publica de 12 Estados da Fe~ 

. deracãol São elles: 

Estados 

i . Amazonas . . ........ ..... ..... . 
2 . Pará. . . • . ................. .... . 
3. Maranhão • . .............. . . . 
4. Piauhy . . ..... . ...... .. .. . . . . . 

· 5. Ceará • . ..... ...... .. ......... . 
6. Rio Grande do No r te . ........... . 
7. Parahyba . . ....... . .......... . 
8. Alagtlas . . ......... . .......... . 
9. Sergipe ........... ...... .... .. 

Orçamentos da des~ 
pesa gerai 

7.724.:000~000 
19.190:000$000 
i4.510:000$000 
5.492 :000$000 

14.540 :000$00G 
11.755 :000$000 
14.072:000$000 
12.000 :000$000 

· i O. Espírito Santo . . ... .. ......... . 
8 .1.14 :0008000 
28.077:000~000 
6.650 :000Sol000 
8.260:000$000 

11 . Matto Grosso . . .. . ... . ......... . 
·{2 . Goyaz . . .................... .. 

Somma ............. . ........ . 150.384:000$000 

)\ião é possível continuar semelhanle política esbanja-
·-dora. Urge dar com o basta nestas loucuras. A Revolução 
Regeneradora encontrou a verba de classes inactivas 
pensionistas de todos os ministerios, em 1930, no·algarismo, 
já muito elevado, de 68.405 contos; á data da promulgacão da 

·Constituição. em 1934, ella já havia guindado essa verba 
para 150 mil contos! 

Varíos ministeríos actuaes não têm qunntia tão alta 
para applicar. Prevejo, por isso, que a Republíca Nova terá 

· de crear para esse fim um Ministerio novo: - o Ministerio 
da Inactividade! · 

XIV - Despesas municipaes 

. Não passa despercebida a ninguem a grave falha do 
· -orçamento fed~ral no tocante a faustosas despesas de ca

racter genuinamente municipal, custeadas pelo Thesouro 
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Nacional. São liberaiidades para tempos de vaccas gordas_ 
Não para paiz em terceira moratoria ... 

Afóra esse aspecto, occorre ao mesmo tempo o da in-
justiça, o da <iesegualdade nessas liberalidades. 

Estão a:té agora correndo por conta do desfallecido or
çamento federal as seguintes despesas, que deveriam caber 
exclusivamente ao Districto Federa!, tal como acon~ce· 
para todos os Estados do Brasil em serviços analogos: 

Illuminacão publica . o o • o o o • o· • o ••• o • 

Corpo de Bombeiros o o • o o • o • o o ••• o o • 

Aguas e Esgotos o •• o o • ·o o •••• o , •••••• 

Serviços sanitarios . . ............. o • 

Hospital de doidos ..... o o ........... o 

Justiça do Districto Federal. o o ••••••• 

Casa de Detenção .................. .. 
Casa de Correccão . o •• o •• o •• o •• o ••• o • 

Policia Militar . .. .. o .... - ......... . 

Policia Civil . . .. o •••••• o ••••••••••• 

Jardim Botan!co . . .... o •••••• o ..... . 

Escola Wencesláo Elraz. . . . . . . . .... . 

Somma .. 

15.577:364$000 
6.671:074.$000 

23.025:705$000' 
26.294 :113$000· 
5. 600: i -í2$000'· 
7.289:606$000· 
i. 297:245$000.. 

819 :082$000", 
24.916:267$000 
20.869:051$000 

728:606$000-
990. 530$000· 

134.078 :725$000°· 

A cidade do Rio da Janeiro é beneficiada com 134 mil. 
contos pagos pela Nacão inteira para uso e goso de seus 
habitantes. 

Não falemos em São Paulo, 1\Unas Geraes e Rio Grande· 
do Sul, que desfructam maior :prosperidade. Mas, falemos 
dos f7 outros Estados da Federação, com população global de 
24 milhões qe habitantes. Aquelles 134 mil contos estão sendo·· 
desfruetados por i. 700.000 habitantes apenas. E' injusto
isso: - uma diminuta. minoria é fídalgamente beneficiada 
a expensas da Nacão inteira, que não age de modo seme
lhante quanto a nenhuma outra cidade brasileira. 

Se o Districto Federal fosse uma circumscripção empo
brecida e necessitada, nada diriamos sobre este assumpto. 
Mas, pelo contrario. ella é a. cidade mais rica do Brasil. 
EI!a é o centro de attracção de capitaes vindos de todos os 
Estados da. Federacão. Mais do que isso: - e lia é cidade 
onde as paga.dorias do Thesouro Fedenl derramam ar:.- . 
nualmente cerca de um milhão e setecentos mil contos, que 
passam por seus bancos, seu commercio, sua industria. Ella 
é o ponte preferido n:. America do Sul para o turismo na
cional e internacional, que ininterruptamente a. visita. Ella.-
é o maior centro de distribuição de mercadorias e de pas
sageiros para todo o Brasil. 

De sua riqueza dá prova o seu 0rcamento municipal, . 
em prosperidade crescente, como se vê ci'este quadro de suas
ultimas receitas :0 

1927 ...... o o ••••• o. o •• o •••• o o •••• 

1928 ...... o o - ••••• o ••• o •••••• o o •• 

1929 ...... o o ••••••••• o ••••••• o.~ 
:1930. o •• o. o ••••••••••••••••• o •• - .. 

1931 .................. o •••••• o ••• 

1932. o •• o o o. o ••• o o •••••••• o •• o •• -

:!933 ..... ' . o o • o ••••••••••••••••• -

· Contos 

:156.458:000$000· 
167.5i5:000$000-
177.208:000$000 
213.490:000$000 
1·92. 012: 000$00{}." 
1'87.872:000$000 
205.363:000$000~ 
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De rendas estaduaes na Federação, só a de São Paulc. 
é maior do que essa. 

O orçamento da cidade de São Paulo, com um milhão 
de habitantes, não tem passado de 75 mil contos. Nenhuma 
outra cidade do Brasil se approxima da renda carioca que 
é obra do Governo da União, consequentemente aos f~rmi
daveis sacrificios do Thesouro Nacional na aduccão e cana
lização de aguas e esgotos (para o que ainda recentemente 
a União vae entrar com 80 mil contos); na construcção de 
seu soberbo e extenso caes; e, culminantemente, na extin
ccão da febre amarella, com simultanea remodelação de toda 
a cidade, hoje transformada em lindíssima metropole. 

Agora que a essa prosperidade local correspondem 
grandes difficuldades financeiras para a União, é simples
mente justo que a cidade allivie a mesma União de sacrifi
cios continuados. E' forcoso que a municipalidade do Dis
tricto Federal tome a seu cargo seus serviços urbanos, ou 
pelo menos, concorra com forte quota para as respectivas 
despesas. 

XV - Despesas miHtares 

Outra anomalia do oroamento federal consiste no dis
pendio com forças armadas. Gastamos a esse titulo, como se 
foramos povo riquissimo. Taes forças custam as sommas 
seg•.lintes, pedidas na proposta do Governo, e acceitas pela 
Commissão de Orçamento desta Camara: 
Policia Civil e Militar ............... . 
Ministerio da Marinha ............... . 
Ministerio da Guerra ................ . 

Somma . 

50.568:473$000 
230.224:088$000 
429.558:073$000 

700.350:63q$QOO 

Consideremos que, como já accentuamos, compromisso 
de divida publica é verba irreductivel: nella não se póde 
fazer córte. Vae nisso a honra da Nação. No orçamento da 
despesa tal verba deve ser po·sta de lado, intangível. Assim 
vamos deduzil-a desde logo: 

Despesa tctal, segundo a proposta ... 
Servico de divida interna e externa .. 

Restam ............... · ·. · · · 

2.586.665:474$000 
882.080:047$000 

1.704.585:427$000 

A distribuição percentual desta ultima quantia pelos 
Ministerios é esta: 

Ministerio do Trabalho ........... . 
Ministerio do Exterior ........•.... 
Ministerio da Justiça (menos Po-

licia) • . .................. . 
Ministerio da Agricultura ......... . 
Ministerio da Fazenda (menos Di-

Mini~f~~)o da· Ed~~~Çã~- ·e· ·s~~cte::: 
Ministerio da Viacão ............ . 
Forças armadas (M-arinha, Guerra 

e Policia) . . ....... : . ...... . 

Somma. ............ ·- · · · · · · 
C. D. -VOLUME VI 

Contos ou 
19.128 
19.128 

63.233 
7i.549 

126.34.\ 
159.336 
515.923 

700.3.5:1. 

L704.585 

% 
1,1 o/o 
i,i o/o 

3,7 o/o 
4,4 o/o 

7,5 %-
9,4 o/'o 

30,1 o/.:> 

U,i o/o 

100,0 o/o-
18 
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As nações da Europa estão a arder em preparativos 
para outra guerra européa. Estão a se esgotar em despesas 
militarés, que as arruinam cada vez mais. Pois bem. Pro
porção guardada. ellas em forc:as armadas gastam meno8 que 
o Brasil. Detiuzida a verba de dívida -publica, eis as despe
zas militares que tiram de seus orçamentos geraes: 

Hollanda . . ............................... . 
Tchecoslovaquia . . ......................... . 
Estados 'l~nidos . . .......................... . 
Imperio ·Britannico . . ....................... . 
Argentina . . ... : . .......................... . 
França . . ................................ . 
Italia . . .................................. . 
Brasil . . .................................. . 

12.4% 
f3,t% 
14,2% 
19,8% 
2i,3% 
24,6 %' 
27,1% 
41,1% 

Pars convencer do nbsurdo de nossas despesas milita
res, es~;e quadro basta, em uma comparação absoluta. Em 
comparac;ão relativa á potencialidade economica brasileira 
em confronto eom a dessas nações, chega-se á conclusão de 
que nos está escasseando o mais rudimentar senso commum 
- por que somos mais pobres do que qualquer dellas. 

Armamentismo no Brasil, para que fim ? 
Para resistirmos a alguma aggressão internacional ? 

Esta s6 poderia provir da Europa, onde cada nação não 
póde agora cuidar de incursões militares fóra de seu tex-
ritorio, deixando-o indefeso no meio do instavel equilibrio 
europeu 

Pura resi6tirmos a alguma aggressão de Nacão do nosso 
continente? Porque, se somc!_s leaes amigos de todas? 

Na nossa vizinhança confrontante, todas as nossas 
fronteiras estão legalizadas por tratados honrosos para as 
partes contraetantes. Não offendemos povo algum. Tão con· 
vencidamente cultivamos a paz. que, por dispositivo con.:;ti
tucional, ao Governo do Brasil é vedado declarar guerra, 
sem haver pré.viamente recorrido ao arbitramento interna
cional. Todos os povos nossos vizinhos dispõem de popula~ 
~ão escassa. com terras e riquezas naturaes sobejantes: re 
suas possibilidades de exploração. Populacão de combaten
tes, temol-3 quatro v~zes ma.iot do qut.: a d~ qualqu~r vizi
nho. Nenhuma vantagem adviria para qualquer delle:l de 
uma hostilidade contra nós. De nós contra elles, ainda me
nos. A unica cansa que nos póde trazer dissaborP.s ínwrna
ci'l-,aes é a de ordem {inflnceirn, no tocante ao niio cumpri~ 
mento de nossas obrigacões debitarias ... 

Mns, em vez ele a eliminarem, as despesas militares P.tT'I 
desaccordo ·com as nossas posses s6 a aggravam. 

Do que. venho dizendo ninguem conciúa que reputo 
desne~essnrios o Exercito e a Armada. Longe de mim esse 
pensamento. Quero Exerci f() e Ar:r;nada reduzidos, mas luzi
dos. Quero a abolicão do eng.aja!nento· para o servi co mili
tar. Quero o sorteio obrigatorio, com serviço de duraç;.ão 
at~enas necessaria para instruccão da tropa, afim de Q'.lP. 
passem pelas fileiras o maior numero possivel de jovens 
bra.sileirm;. Considero que o Exercito e a Armada devem ser 
apenai\ o estado-maior, da Nação inteira amestrada no ser
viço da sua defesa. As officialidades de terra e mar, muito 
bem remunerada~. devem ser considPradai\ como a congre
gação de uma vasta Escola; - nobres universitarios que, 
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além da arte de pelejar, ensinem o curso de civismo a tadiJS 
os jovens brasileiros. Quero Exercito e Marinha constitni
~os por officiaes e soldados, dos quaes as familias brasilei
r.,c; se approximem, não com receios e deseonfianças, mas 
com respeito e sympathia. Dóe-me lêr nos jornaes notieias 
-de grosseria, violencias ou crimes praticados pelos que en
vergam a farda de militar brasileiro. Na velha Europa. não 
·é raro verem-se proprietarios camponezes, já velhos, á mar
;gem das estradas que cortam suas granjas, descobrirem-se 
e il.joelllarem-se ante a passagem <...e forca militar em marcha 
a exclamarem entre chorosos e risonhos: - E' o meu reg!
nento ! 

Eu quero servico militar que deixe, por toda a vida 
do cidadão, recordação assim. 

Ha um mínimo de forcas armadas, que a propria se
"guranca interna da Nacão exige, mesmo fóra da previsão de 
aggr<!ssão estrangeira: é a gar:.ntia da ordem conectiva, 
que é o supremo bem da Patria. Como fixar esse. minimo? 
Eis a grave questão. Hoje não ha mais militar algum me
dianamente illustrado que não sustente esta verdade palpa
''el: - nas campanhas militares, a fortaleza principal é o 
·dinheiro. E' a riqueza economica, que gyra na retaguarda 
:dos combatentes, acudindo a todas as espe~ies· de fornecimen
tos, sem os quaes as trincheiras e os encouraçados se con
verteriam em meros tumulos, embora gloriosos. Exercito ~ 
Marinha numerosos, oplímamente apparelhaàos de m~t .. rial 
bellico, serão sacrificados. se o Thesouro Nacional e~tiver 
-exgotado de recursos pecuniarios e de cre<iito. O apparelha
ffi('nto mais ou menos efficiente das forca-s armadas tem 
·que estar em directa relação com as forças economicas. 
Esse é o criferio dominante para estatuir aquelle minimo, 
a que nos referimos. 

Sei rem que as despesas militares são eloquentemente 
.defendidas como despesas de defesa nacional. Mas, dado 
la~iimavel estado da economia publica e das finanças de um 
:paiz, a verdadeira defes.a nacional não está apenas nas tor
.res de ~ommando do mar, nem nos recintos dos quarteis em 
.terra. No caso brasileiro, não seria desacertado que, de vez 
em quando, sahisse o Ministro da Fazenda do quadro de 
nossos mais brilhantes officiaes generaes, afim de que 
.E:r.ercito e Marinha conheçam de inLimo o estado real da 
finança publica, e as possib.ilidades desta em assumptos de 
-despesas interminaveis no tempo. 

Reflicto sempre que a unica guerra em que o Brasil 
s~ empenhou terminou em 1870. Ba 64 annos que vivemos 
-em paz com todas as nações. Imagine-se que outros 61 lhe 
succedam do mesmo modo, tendo o Brasil uma despesa mi
·litar permanente de 700. mil contos por anno ! . . . Um dos 
-espíritos mais cultos da Europa, o eminente Nitti, econo
mista consumado, dobrado de grande estadista, escrevia ha 
pouco estas palavras propheticas: "Se os paizes da Ame rica 
Latina souberem subtrair-se ao contagio do armamentismo 
europeu, e reunirem tod()S os seus esforços para manter-se 
alheios ás contendas européas e para superar o período de 
depressão economica corn governos de ordem, que façam 
verdadeiras economias na defesa publica, e restabeleçam o 
-~ocego politico nos espíritos, esses p.aizes, hoje ou amanhã, 
hão de· verificar quanto se engrandeceram, tirando todas 
·as vantagens da situação intranquilla e cahotica que envolve 
..a Europa. " 
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XVI - Rodovias 

Outr.a anomalia do nosso ante-economico orçamento está:. 
em que o maior obstaculo que temos contra nós são as· 
distanc:ias, são as falhas nas communicações interestaduaes· 
po:: tbdo nosso immenso territorio. Estas intercommunica
ções se nos impõem, não apenas como condição primacial 
de nossa defesa militar, mas pare1lelamente como condição· 
de nossa riqueza interna. Haja vista a influencia absoluta. 
que ellas exerceram, rasgando para o Atlantico e para o
Pacifico o ventre dos Estados Unidos, no desenvolvimento· 
rapido da portentos·a economia norte-americana. 

Aqui, na bora actual, esse é um problema basico para. 
nossos grandes destinos: porque a hora actual é a de autar
chia reinante no mundo inteiro: cada povo, mais do que 
nunca, só está a preoccupar-se com sua vida economica den
tro de suas fronteiras, sem nenhuma attencão á 5olidarie.-. 
dade internacional. O lemma universal é cada Nação bas
tar-se a si propria. Dessa política universalmente seguida 
está resultando que o Brasil tem paulatinamente perdido os 
mercados externos para grande cópia dos artigos que pro
duzimos. "O registro grafico de nossa tonelagem de expor
tação mostra, com irritante pertinacia, que ha varias lustros 
ella se mantem em linha quasi horizontal e que as grandes
~scendcncias no va~or de nossa exporlacão foram consegui
das, principalmente, pelas valorizações artificiaes e occasio
naes de nossos productos e:x:portaveis", palavras conceituo
sas de um dos ornamentos intellectuaes desta Assernbléa, 
n Deputado paulista Roberto Simonsen. 

Nunca, tanto como de ora em diante, o problema de 
nossas inter-communicações, sertão a dentro, e littoral a 
f6ra, se impoz_ tanto á noss_a soberania economica e política, 
com o object1vo de acabar-se com a infelicidade de não 
conhecer-se o Br.asil a si proprio, de não activar-se no Bra
sil o commercio interno, para melhorar-se o consumo isto 
é, o pa~rão de vida de 45 mil!tóes de habitanies disp~rsos. 
Brasileiros de verdade, os paulistas, sem egoísmo, desejamos 
que nosso progresso e nossa cultura se espraiem pelo Bra
sil inteiro. ~em as inter-comnmnicações faceis. isso nunca. 
será conseguido ..• 

Entretanto, Srs. Deputados Brasileiros, o projecto do
orçamento em preparo parlamentar, concede, para estradas 
de rodagem, que são as inter-communic.ações mais ao nosso· 
alcance financeiro (porque as ferrovias são muitíssimo m:.ds: 
caras) concede uma verba ridícula de 12 mil r.nntos, apena~! 

Doze mil contos, pouco mais do que o necessario para 
· consei·vacão das poucas estradas já feitas. Doze mil con
tos correspondem a 0,7 % das despezas geraes da União, no· 
mesmo orçamento em que são concedidas verbas de 9,0 %· 
para inativos e 41,1 o/o para milicias! Na mesma pagina do 
mesmo orçamento da Viação lê-se: "para estra.rias de roda
gem no Brasil. todo - 12 mil contos", e mais adiante: '·para 
illuminação publica da cidade do Rio de Janeiro - 25 mil 
contos". 

Outras anomalias de menor importancia, mas nume
rosas, reclamariam observações. Mas, uma analyse de 
detalhe sobre todo o orç.amento não a poderia eu fazer em 
um discurso. Essa é obra de cada um dos relatores da cow·
missão do orçamento, em contaeto dil'ecto com os r.hefes 
dos departamentos ministeriaes. Esse 6 um trabalho de ex
celsa paciencia patriotica, que facilmente conseguiria re-
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·duzir a despeza publica, como no tempo de Campos Salles 
foi reduzida. 

· Num discurso, apenas é possivel imperfeito esforco 
per summ.a capita, como este que estamos a fazer. 

XVII - Funcçilo ecnnomica do orçamento 

Para o amanho das terras, a charrua é o principal in
_strumento de sua transfol'mação producliva. Para trans
formação semelhante, na arena economic.t das sociedades, 
nenhum instrumento se avantaja a um orçamento sabia
mente manejado. 

A preoccupação mais conveniente consiste em se evi
tarern as despesas meramente esgotantes da seiva eco
nomica da Nação, preferidas as despezas reproductivas, que 
sendo reconstituintes dns forças sociaes prodnctoras. per
milb>m que o dinheiro C.:ispendido volte accrescido ao The
sonro, seja por via dírer:la., seja por vi a indirecta. E" certo 
que torlas as aàministnH.;ües puh!icas U·m uma tantas de.,;
pezas improductivas inevitaveis. Quanto a estas, o dever 
primordial do estadista consiste em reduzil-as ao minimo 
dos minimos. 

O nosso or~amcnto é falho nesses objeclivos essenciae». 
Para uma arrecadação já sacrificiosa para o::: conti'ibuinles, 
de pouco mais de dois milhões de contos nosso orç.amento 
dá a.pplicacões estereís, infelizes. 

Cerca de um milhão de contos destina-se a uma divida 
publica, que não é a resultante de um plano economico 
previamente assentado, mas é resultante de dispersivos 
·de(icit~· burocratlcos accumulados quasi inconscientemente. 
Cerca de outro milhão de conto~, mostrei que se destina ao 
in ativismo, ao urbanismo e ao mililarismo. 

Sobram. assim migalhas para os grandes problemas na
·cionaes do momento, isto é, para os verdadeirbs problemas 
-da defesa nacional. 

Esta defesa depende, no Brasil, de tres factores essen
-dalissimos. 

O primeiro consiste na transformação do homem, como 
motor de actividade de qualquer especie, quero dizer, como 
productor de riqueza. Deponham sobre este assumpto em 
primeiro logar, e com sua autoridade especializada, os pro
prios medicas miliLares. Elles confirmarão esta verdade: a 
média geral do homem brasileiro não alcança os indices de 
sanidade physica reclamados para o servico militar! Do 
combate á malaria, á lepra, ao cancro, ti syphilís, á tuber
culose, á.s verminoses, ninguem obtem noticia pela leitura 
dos orcamenLos quer federaes, quer estaduaes. Ahi estâ, en
tretanto, a defesa nacional verdadeira, sob um dos seus as-
pectos capitaes. . 

· O segundo do~ faclores a que alludimos consiste na. ~a
cpacidade tecbnica para o trabalho, dentro do motor-homem. 
Esta vem do ensino, que não deve cifrar-se em lêr, es
Cl'ever e contar, was sim em ;alorizar nosso homem, ~ ·~
gmentando-lhe a productiviãade pratica. Em todas as es-

-pheras das actividades agricolas, mdustriaes e commerciaes, 
nossos chefes de . serviço vêem-se obrigados a recorrer a:;s 
.estrangeiros para as funcções mais rendosas, de melhores 

... ordenados, deante da carencia de nacionaes habilitados. Da 
.·educação profissional, nossos orçam~ntos dão vagos boat•Js. 
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o terceiro factor a que alludimos é o da suppressão
das distancias entre brasileiros. O combate a esse grande 
inimigo está nas estradas aereas, nas ferrovias, nas rodo
vias . Nosso orçamento está falhando neste objectivo capi
tal. E neste reside a condição sine qua non da nossa defe:>3 
nacional. Nossos 45 milhões de habitantes reunidos consti~ 
tuem forca rnHit.ar estupenda. Separados pelas grand~, dis
tancia!:!, sem communicaçôes internas, quas1 nada valemos. 
Essas communícações visam, não sómente reunir os homen3. 
para que sua união faça a nossa forc:t. mas tamMm t"RTJ~>
portar facilmente os productos do trabalho de todos, para 
melhoramento geral do padrão de vida de cada um. E n~ste 
particular, · quanto nosso orçamento está abaixo das nossas. 
ne\:essidadesl · · 

XVIII - A actu.ação no momento 

A . renovação do que está feito é ampla de mais para 
que possa ser conseguida de um momento para outro. !•')r 
agora, cuidemos do córte nas depesas publicas, eliminand;) o 
deticit o!'çamentario. Esse é o servico ma-ximo que a As
sembléa Nacional é chamaaa a prestar em co\laboração com, 
o Governo da Republica. (}mais virá depois. 

Com suppressão decisiva do deficit, vem simullanea
menlc a melhoria d·o poder de compra de nosso mil réis. 
O simples barateamento da libra esterlina, sem que pr~cí
semos retocar o orçamento da receita, nos perniittirá aulo- 
rnaticamente uma folga orçarnentaria de immenso .1!cance. 

Reflicta.mos que a prestacão annual da divida federal ex-· 
temo. reclama. normalmente t i o. 600 . 000, as quaes cotadaS·· 
a 65$000, tiram do orçamento quasi 700 mil contos. Se a 
libra descer a 40$000, só tiraremos para isso, do orçamento, 
425 mil contos. E sem equilibrio orcamentario, é ma.lhat· 
em ferro frio: - nunca consegun•emo~ valorizar nosso in
strumento de permutas. Sem essa 'valorização natural, a 
vida brasileira vae ser fatalmente perturbada pelas ~t>~es · 
multiplicadas dentro do Paiz. e pelas complicai}ÕRS inter 
naeionaes da maior gravidade. 

Basta de política inspirada por motivos e!eit.o:-a~s- Si~ 
gamos dora avante a politica larga, inspirada umcrtmenle· 
por motivos economícos e moraes . 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O or111lor ~ cum, 
primentado.) 

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

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

Comparecem mais os Srs.: 

Moura Carvalho, Joaquim Magalbães, Leão Sampaio, Xa-
vier de Oliveira, Pereira Lyra, João Alberto, flolano da 
Cunha, Arruda Camara, Alde Sampaio, Deodato Maia., Ariindo · 
Leoni, Edgard Sant:hes, Manoel Novaes, Paulo Filho, Lauro• 
Passos, F ernando de Abreu,. Ruy Santiago, Amaral Peixot.fl,. 
Sampaio Corrêa, Waldemar Motta, Mozart Lago, Adolpbo
Bergamini, João Guimarães, Prado Kelly, Raul Fernandes 
Cesar T1noco, Soares Filho, José Braz, Negrão de Lima, João· 
Penido, João Beraldo, Daniel de Carvalho, Waidomi:ro M&.-· 
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galbães, JQsé Cbristi.a.no, Alcantara Machado, Moraes An
dra®, Zoroastro Gouveia, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré. 
Moraes I..eme, Henrique Bayma, Sampai6 Vidal, Generos6 
Ponce, · Allredo Pacheco, Plínio Tourinho, Aarão RebeUo, 
Annes Dias, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, 1\linuano da 
Moura, Acyr Medeiros, Edmar Carvalho, Mílton Carvalho, 
Walter Gosling, Euvaldo Lodi, Pa.che~.() e Silva, Rocha Faria, 
Oliveira Passos, Abelardo Marinho e Moraes Paiva. (61). 

Deixam de comparecer os Srs. : 
Thomaz Lobo, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Alvaro Mai~ 

Abel Chermont, Mario Chermont., Veiga Cabral, Leandro Pi
nheiro, Lino Machado, Costa Fernandes, Carl-os Reis, Adol
pho Soares, Maximo Ferreira, .Agenor Monte, Pires Gayoso, 
Freil'e de Andrade, José Borba, Jehovah Motta, Fernandes 
Tavora, Martins Veras, Kerg!naldo Cavalcan~i. Ferreira de 
SouZ3, Alberto Roselli, Odon Bezerra, Arruda Falcão, Lui:~: 
Cedro, Mario Domiogues, Arnaldo Bastos, Augusto Caval
eanti, Osorio Borba, Sampaio Costa, Antonio Machado, Lean
dro Maciel, Augusto Leile, J. J. Seabra, Prisco PAraíso, Cle
mente Mariani, Magalhães Netto, Arthur Neiva, Alfredo Mas
carenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Gi!eno Amado. ~e
greiros Falcão, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arn<ltd Sil
va, Nelson Xavier, Lauro santos, Jones Rocha, OJegario Ma
rianno, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Buarque Nazareth, 
Lemgruber Filho, Bias Fortes, Adelio Maciel, Martins Soares. 
Malta Machado, Delphim Moreira, José Alkmim, Furtado de 
Menezes, Chl'istiano Machado, Levindo Coelho, Aleixo Para
guassú, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carne:ro de 
Rezende, João Alves, Plioi-o Corrêa de .OlivP-ira, Theotonio 
Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Almeida Camargo, Ma
rio Whately, Vergueiro Cesar, Hyppotito do Rego, Lacerda 
Werneck, Antonio Covello, JQsé Honorato, Domingos Vel
lasco, João Villasbôas, Francisco l!illanova, Idalio Sardem-
berg, Nereu Ramos, Demetrio Xavier, Victor Russomano, As
eanio Tubino, Pedro Vergara, Fanía Ribas, Cu~ba Vas~on
eellos, Ferreira Netto, Vasco de Toledc, Martms e Stlva, 
·Francisco Moura, Jo!!.o Vitaca, Alberto Sur.ek. Armando 
Laydnet>, Edwa:ld Possolo, Guilherme Plaster, E'tgenio Mon
teiro d·e Barros, Mario Manhães, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Horacio Lafer, Gastão de Brito, R~berto Simonsen, 
David Meinicke e Nogueira Penido. (i09). 

7 

ORDEM DO DIA 
O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa

recimento de :1.H Srs. Deputados. 
Vae-st> proceder a votação da mataria constante G& or

dem do dia. 
Em sua primeira parte, ella consta da votação da men· 

sagem do Sr. Presidente da Republica, acerca da :aomeacã[) 
do chefe da missão diplcmatica na Hollanda. 

O Sr. Rugo Napoleão- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhol" 
Deputado Hugo Napoleão. 
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O Sr. Hugo Napoleão (Pela ordem) Sr. Presidente, 
deixei sobre a mesa tim requerimento de urgencia. Desejava 
saber se o mesmo não ·pretere qualquer outra materia. 

O Sr. Christovão Barcellos, 2° ~·ice-Presi
dente, deixa a cadei!'a da presidencia, que é oc
cunada pelo Sr. Antonio Carlos, Presidente. 

O Sr. Presidente- Vamos proceder á votação relativa a. 
nomeação do Ministro Plenipotenciario para Haya. Em s~>
guida, será· submettida á delíberacão da Casa a materia 
suscitada pelo Sr. Deputado Hugo Napoleão. 

A policia da Casa tomará providencias no sentido de .,_ 
retirarem as pessoas que se acham nas tribunas e galerias:. 

SUSPE!'l'DE-SE A SESSÃO PUBLICA ÁS 15 HORAS 
E i 0 MINUTOS. 

REABRE-SE A SESSÃO PUBL!CA ÁS 16 H ORAS :& 
f2 MINUTOS. 

8 

O Sr. Presidente - Vou agora, submelter a votos o re
querimento do Sr. Hugo Napoleão, que é o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

Estando esgotados os prasos para. serem offerecidos 
pareceres á emenda apresentada ao projecto n. 4, mandan
do pôr em disponibilidade o professor Alvaro Ozorio de Al
meida, afim de poder proseguir nas pesquisas que vem 
fazendo sobre a cura do cancer, r equeremos seja o mesm•) 
submettido a immediata discussão e votação. 

Sala das Sessões, 25 de outubro d e 1934. - Hugo Na
poieão . - Gabriel de R . Passos - Clemente Medrado. 
José Braz . - Generoso P once Filho. - Ewald Possolo. -
F. Negrú.o de Lima. 

Approvadc. 

O Sr. Presidente - Em obediencia á deliberação da Ca
mara, vou subrnetter a immediata discussão e votação o pro
jecto n. 4-A. 

~iscussáo unica do projr:cto n. 4-A; de f93 4, 
pondo em disponibilidade o Dr. Alvaro Ozorio de 
Almeida, para proseguir nas pesquisas sobre a 
cura do cance1' (com emenda). ·· 

Encerrada· a discussão. 

O Sr. Presidente -Vou submetter a votos. 
hl • .. ' 

A este projecto, em sa discussão, fo'i offerec.ida a r.e- .. · 
guinte 

EMENDA 
Accrescente-se : 
Contando, para todos os effeitos, o tempo em que per

manecer na disponibilidade concedida. 
Sala das Sessões, 22 de Agosto de 1934. - Henrique 

Dodsworth. 
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Vou submettet 'B votos a emenda em primeiro Jogar. 

Approvada a referida emenda. 

{) Sr. Presidente -Vou submetter a votos o projecto. 

Approvado e enviad0 á Com!:nissão de Reda
c~ão o seguinte 

PROJEGTO 

N. 4. - 1934 

Art. 1.0 Para t>ffeito de poder prosPguir nas pesqui
sas q1.1e vem fazendo sobre a cura do canccr, fica o doutor 
Alvaro Ozorio de Almeida posto em disnonibilidade. p0r 
tempo indeterminado e sem perda dos respectivos vencimen
tos. nos cargos que exerce de professor da~ Faculdades de 
Medicina e Odontologia da Universidade elo Rio de ·JanPiro. 

Art. 2.0 Revogam-se as drsposir;ões em contrario. 

Votaçr1o do projecto n. 17 de 193~, abr-indo 
pelo Ministerio das Relações E:tt~>riores, o cre
dito especial de 15 :000$000 para ']laga!' a grati
ficação mensal a um embaixador nomeado (6ra 
d:J quadro (precedendo a vota~;iiu do reqneri
·mento do Sr. Acurcio Torre.~ (24 discussão); 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Camara sobre o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a volta ás Commissões de Diplomacia e de 
Financas, do projecto n . 71, de 1934.. 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 1934.. - Acm·cio 
·Torres. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ás Cornmissões a que 
:se referem o requerimento. 

Votação do reque1·imento n. 82, de 1934, do 
Sr. Acw·cio Torres, de informaçõe.~ sobre grati
ficações addicionaes a funcciona:-ios aposentados 
(discussão unica) ; 

Approvado. 

·Votação do requerimento n. B3, de :1934, do 
Sr. Mozart Lago, de informações .sobre reuniões 
da commissiio enca'T'Te(Jada da liqutdação da Di
vida Fluctuante (discussão unica'; 

Approvado. 

311 discus&ão do projecto n. 43. de 1934. fi
xando os ven~imentos do Procu·:-a4or Geral da 
Republica e do Procurador Ge .. al dl) Districto Fe
deral, e abr1.ndo os necessarios cre•litos; 
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O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa varias .emendas-· 
que vão ser lidas. 

São, s·uccessivamente, lidas, apoiadas e en-· 
viadas á Commissão de Finan::as as seguintes 

BMEND:.\S AO PROJECTO N. 43, DS 1!13t 

N. i 

Para a exacta ocservancia do preceito constitueionar 
(Art. 95 § 2°) , inclua-se o Procurador Geral do Territorio · 
do Acre no projecto, que ficará assim r-"digido: 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 · Os vencimentos mensaes d,, Pro!urador Geral' 
da Republica, do Procurador Geral do I.Jis~ !'teto Federal &
do Procurador Geral do Tcrritorio do Ac>.>e ~o fixados, de 
accordo :com o art. 95 pa.ragrapbos 1° ~ zo da COnsti~uição, 
em 7:000$000 para o primeirQ e 5 :000$0ü(l pa..-a os dois· 
outros. 

Art. 2.0 Para occorrer ao pagamento dJs mesmo.:;, no 
corrente anno, é o· Poder Executivo auto1·;zado a abrir, pelo· 
Ministerio da Justiça e Negocias Interior('S, o credito espe-· 
cial de setenta e um contos tresentos e s~is mii e quinhentos· . 
réis (71:306$500) . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposi~;:.ão em contrario. 

_Justificação 

A emenda visa apenas o exacto cumprimento do prece~to · 
constitucional, com a equiparação dos vencimentos do Pro-· 
curador Geral do Territoric do Acr~ aos do~ desembarga
dores, que são de cinco contos de réis me!ll!aes. 

Sala das Sessões, t7 de Setembro de 1934. - Alberto
Diniz. - Cunha V ~concellos. - .4.lfredo Pa~heco. - Hugo. 
Napoleão. - Pedro Rache. 

N. 2 .... 
Accrescente-se: 

. • . e para pagamento d~ vencimentos no ~rr~nte exer
cicto aos funrc.ionarios das Secretarias d'l Camera dos Depu
tados e do Senadcr Federal, reintegrados d~ r.ccordo com o 
dispositivo constitucional, o credito de 59:432$300 (cin-· 
coenta e nove contos, quatrocentos e trlnta e doia mil e tre
zentos ré1s) . 

Sala da Commissão, em 26 de Ou~ubro de ·:1934. -
Clementitto Lisbóa. - W aldemar Motta. - Mario Caiado~ 

Justificação 

Trata-se de vencimentos de !unccionarios legislativos
em exercicio, para os quaes o orçamento da despesa do cor
rente anno não consigna a necessaria verba. 
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N. 3 

Fica igualmente aberto o credito de 31 :510$000>' 
peJo Ministerio da Justiça e Negoeios Int:~rin1 :!!!, para paga
mento de vencimentos no periodo de 23 de agosto a 3i de· 
Dezembro do corrente e:x:ercicio, a : 

1 assistente technico, i tacbygrapho tevis.::r, 1 primeiro
tachygrapbo, i segundo tacbygrapbo da Secretaria da Ca
mara dos Deputados". 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 193~.- Waldemar· 
Motta. 

N. ~ 

Feita a necessaria modificacão na emPnda, acrescen-
te-se: 

Art. Fica igualmente aher~o o credito ae 79 :200$001) 
para pagamento da differença de venciment.ct~ dos Juizse. 
primeiros supplentes, na _Justiça do Dlstric•o Federal. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar.· 
Motta. -Mario Caiado. - Sampaio Corrt!a. -Prado Kellv. 
- Clementino Lisbôa. - Cesar Tinoco. - Amaral Peizoto; 

o ... Sr. Mozan Lago (Pela 01'dem; - Sr. Presidente, 
creio que para este projecto foi hontem req•Jerida urgen
eia. Consulto, pois, V. E'{. sobre se, no caso de urgencia, 0111 
pareceres sobre emendas não são oraes. 

0 SR. PRESIDENTE - Não foi re'IUertd!l. urgencia, Ulall· 
apenas dispensa de interstício, afim de que r) l)rojecto figu-· 
rasse na ordem do dia de lloje . 

. Em segui da, é encerrada a discw;são do pro
jecto n. 43, de i934, ficando adiada a votação 
até que a Commissão dê parf.cer soore as emen-· 
das offerecidas. 

9 

f4 discussão do projecto n. 86-A, de f934, 
.suspendendo por doi& annos os descontos em 
(olha de pagamento dos servidores do Estado; · 
com parecer contrtlrio da Commíssão de Fi
nanÇtl.$í 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Ruy Santiago rec;ruer e obtem permissão para falat" 
da bancada. 

O Sr. Ruy Santiago (Pela ordem) - Sr. Presidente •. 
o projecto em discussão, com parecer rontrario da Com
missão de Finanças, é de autoria minha e alguns outros· 
colieg~s da Camara. · 

Onero, por isso, adduzir algumas considerações, para. 
terminar fo!'mulando requerimento de volta d& projecto á 
l'eferlda Commissão. 

As razões que me levaram a a:Present.ai-o são de ordem 
geral, collectiva, referindo-se á situaoão preearia· em que-
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'Se acham OB servidores do Estado, resultante do encareci
mento do custo da vida. 

O Governo do Sr. Washington Lui3 provou. offícial
ruente, que de 1914 a 1929, tinhamos soffricto aggravacão 
-de J50 % na nossa vida economica; entretanto, no reajusta.
:-mento que fez, só majorou os vencimentos dos funcoionaríos "m 100 o/c, deix~ndo-os em situação ainãa difficil, que veio 
·cooperar para que 90 o/o dos servidores da Nu.ção procuras
sem os Bancos de emprestimos e as chamadas "Caixinhas", 
·no intuito de remediarem o mal. 

Ao invés, porêm,. de ser remediado, ficou aggravado. O 
-projecto pqr mim apresentado, ora em discussão, nada mais 
·visa do que correr em soccorro dos funccionarws. Ha casos, 
--~c.mo o dos tenentes do Exercito, em que o a!l~'!Dento de ven
cimentos fóra apenas ,de 66 %, isto !la oilo annos. Esses 
·estão lutando com diíficuldade$ ainda maiores. 

Estudando o caso, para chegar a uma solução. que at
.tendesse ao mesmo tempo os interesses da Navão e o.;; dos 
funccionarios, é que resolvi apresentar o projt-cto ora em 
-discussão, visto como, Cl,m o de(icit declaru.do de cerca de 
:500 mii contos, não seria :vossivel offerP.cer-se um plano de 
perfeito reajustamento, f\ que augmentaria os encargos dos 
CJfres publicas Nem por:· isw, entretanto, deveríamos cruzar 
·.OS braços; ao contrario, cumpria-nos analysat' a situação e 
.suggerir medidas que viessem em soccorro dos funcciona
t'ios. Eis o objectivo do projecto. 

O reiator da proposição, entretanto, meu nobre collega, 
~r. Mario Ramos, dando á mesma parecer contrario, fez al
gumas considerações que merecem rectifíQacão, ou melhor, 
impõem-nos um esclarecimento mais completo, afim de que 
seja a materia novamente debatida no seio da Commis:são 
,de Finan<;as. 

Diz o mustre relator, em certa altura do seu parecer: 

"Não parece procedente que haja para os ser
vidores do Estado uma especial aggravaçâo do custo 
de vida; essa se manifesta na mesma região igual
mente para todos os consumidores e cada um o que 
póde e deve attender é, na organização de seu orca
menta de vida, collocal-o dentro dos seus recursos ... " 

Na justificação QIJe offereci ao projectG, I!.ão conside
·:rei o caso dos funccionarios em caracter especial, mas, sim, 
geral; e o Droprio. Governo, bem encarando essa feicão, at
tendeu grande parte dos intere!l,sados, tanto qu~ baixou ha 
pouco o celebre decreto de reajustamento, facultando aos 
-grandes })ropr)etar1os emprestimos no "1-'alor de ....... - ... . 
500. 000:000$000. ·Justo é, portanto, que os humildes servi
·dores federaes, est~doaes e munieipaes em num~ro de cerca 
-de 500 mil, sejam, tambem, contemplados com as medidas 
postas em pratica pelo Governo. 

·Fin:almente, Sr. Presidente, o parecer taxa o meu pro
jacto de inconstitucional, baseando-se, para isso, no art. H3. 
:n. 3, da Constitui cão, que diz : 

. "A lei não prejudicará. o direito adquirido, o acto 
jurídico perfeito e a cousa julgada". 
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Entretanto, a propria Constituição, nesse mesmo artig(}< 
113, esclarece o caso e deixa bem visto que o projecto não é · 
inconstitucional. ·· 

Reza o art. 116: 

"Por motivo de interesse publico, a União poC.erá· 
monopolisar determinada actividade economica, asse
guradas as indemnizações devidas, conforme o artigo
:113, n. 17 ... 

O art. 113. n . 17, elucida por completo a m!l.teria, es-· 
tatuindo: 

"É garantido o direito de propriedade, que não·· 
poderá ser exercido contra o interesse social ou col
lectivo, na forma que a lei determinar. A desapro- · 
priacão por necessidade ou utilidade publica far--:e-á . 
nos termos da lei, mediante previa e justa indemni--
zação. Em caso de perigo imminente. como guerra ou 

· commocão intestina, podPrão as autoridades compe- · 
tentes usar da propriedade particular até onde o bem 
publico o exija., resalvado o direito a indemnizacão ul-· 
terior". 

O SR. ACYR ·MEDEIROS - Ainda no art. 115 a Consti- . 
tuicão asse~ra a to'do~ uma existencia digna . 

O SR. RUY 8ANTIAGO - O projecto que apresentei, . 
Sr. Presid~nte, encerra providencia de interesse collectivo, .. 
pois visa amparar cerca de 500. 000 servidores do Estado, 
que representam, com sua familia, milhões de brasileiros. 

Ainda mais, Sr. Presidente: a parte final do arL. U3, 
n. i7, como fii:ou visto, resalva o direito de indemnizavão 
ulterior, aspecto que tambem. ficou previsto pelo meu pro- . 
jecto. Assim, no art. ao, declaro: 

"Ao recomeçar os descGnb:>s em folha, serão in- . 
corporados ao capital existente, no acto de entrar em . 
execução essa lei, mais 6 % de juros annuaes, durante 
dois annos, SrJbre esse mesmo capital." 

Por conseg-uinte, longe de ser medida inconstitucional, . 
trata-se de materia que se enquadra, perfeitamente, na 
Magna Carta . Trata-se. além do mais, de assumpto de grande 
opportunidade, de vez que vem resolver uma situação de ver
dadeira ·miseria em que se deparam, principalmente, os pe- . 
quen.1s servidores do Estado. · 

E' preciso que se diga, 90 9'o do funcciQnalisnio, des- . 
conta 40 % dos seus vencimentos nesses Bancos e Caixas. 

Como acabei de mostrar, esses estabelecimentos foram 
cooperadores directos para essa situação de precariedade do .. 
funccionalismo, porque exerciam · a usura; eram verdadei
ros antros de agiotagem, onde os juros subiam a 50 e 60 %. 
Por conseguinte, esses Bancos que usufruíam innumeros di-· 
reitos e constituíram seu capital por esse modo irregltlar, 
devem, agora, conformar-se com um juro razoavel, até quE' -
a situação economica do Paiz permitta ao Governo um re- · 
ajustamento dentro da realidade . 

O Sn. AnoLPHo. KoNDER - Qual o prazo? 
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'0 SR.. RUY SANTIAGO - Dois annos. 
Vou formular um requerimento pedindo a volta desse 

!Projecto á Commissão de Finanças . Farei annexar a esta 
minha justificativa um estudo procedido pelo General 
Chefe da Directoria de Intendencia da Guerra, no qual 
:.S. Ex., com muita · clareza, collooa a questão em seus ver
-dadeiros termos, especialmente para a classe a que per
·:tenço, a dos militares . Esse estudo, que é amplo, poderá 
,servir de base á Commissão de Financas para que melhor 
.aprecie a questão. (Muito bem.; muito bem.) (f) 

' V:em á Mesa ·o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. f 

. 'Requeiro a volta á Commissão de Finanças do project.v 
,n. 8b-A dé f934. -que suspende por dois annos as consignações 
em folha de pagamento dos servidoreg dt~ Estado, em face 
·.dos argumentos que apresentei no plenarw. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - .~uy San
<tiag6. 

o Sr. Adolpho Bergamini requer e obtem permissão para 
'falar da bancada. 

O Sr. Adolpho Bergamini ,...... Sr. Presidente, o objectivo 
do nosso illustre collega, Sr. Deputado Ruy Santiago, 
apresentando o projecto em debate, merece toda a sym
,pa:thia. 

Ver1fica-se, desde logo, que S. Ex. se preoccupa com a 
situação prccaria em que se encontra o funccionalismo pu
blico, senão todo, na sua maior parte, consignando nos ban
cos e estabelecimentos de credito os seus vencimentos. Vive, 
póde-se dizer, dessas operações garantidas pelos descontos 
em folha. 

Levanta-se uma questão, ao que infiro do debate, perti
nente á constitucionalidade do projecto. De facto, nos termos 
do Regimento, a primeira discussão é precisamente aquel!a 
que pNpicia o exame das materias do ponto de vista consti
tucional e bem assim da sua utilidade. 

Diante disto, Sr. Presidente, embora não estando intei
::amente de accõrdo, data venia, com os termos do projecto, 
penso que a Commissão de Constituição e Justi•ia deveria ser 
ouvida para derimir a · controversia que se levanta sobre a 
constitucionalidade ou não do projecto da autoria do roeu 
illustre collega. E ' neste sentido que peço licença para enviar 
á Meso. um requerimento solicitando a audiencia da Commis
são de Constituição e Justiça para que se pronuncie aceiT-a 
·do assumpto. · 

Quanto ao merito, tenho a ol:>jectar ·que a suspensão ãas 
.consignacões, por um lapso fie tempo maior ou menor, pro
.du:z effeitos contradietorlos, dã resultados illusorios. 

O funccinario, durante o tempo marcado na lei ou no 
projecto, õesafoga sua situação; mas, em retomando seus 

(f) O documento a que se refere o orador será publicado 
·nos Documentos Par~amentares. 
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~mprcimissos com os estabeleciment~s bancarias, vê-se one
rado dos juros da móra. 

O SR . RUY SANTIAGo - Num artigo do projecto, friso 
:.bem, o juro da móra é de 6 % &o anno. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ahi se levanta outra 
·questã(). qual a ·de saber se, no regime eonstitucional, pode
·mos intervir em ccntractos celebrados entre duas partes al
.terando-lhes a essencia. E' mais um motivo para que o ~eu 
.. t'equerimento seja approvado. 

Essas questões, de natureza juridiea, devem ser aprecia
. das pela Commissão Technica, qual a de Constituição e Jus
tiça. 

O Sl\. RUY SANTIAGO - E' preciso obs~rvar ao nobre 
collega que; uma vez retomados os descontos em folha, con

·timu\m esses des~ontos a ser feitos nas mesmas condições dos 
· contractos em vigor, apenas com o augmento, a favor dos 
bancos, de 6 %. Assim, o contract.o é r espeitado· ha apenas 
uma rnoratoria. ' 

O SR; ADOLPHO BERGAMINI- Vencida a preliminar 
-da constitucionalidade e, digamos, da jurisdicidade do pro
jecto, no que concerne ao vincutu contractual estabE-lecido 

. entre rluas partes, interpondo-se o Estado na solução das 
·. clausulas cootractuaes; vencida esta preliminar, eu preferiria, 

· . entrando no rnerito da questão, suspender a quota de amor
tização, o que já viria desafogar o funccionario, sem, entre
tanto onerai-o de futuro, com os juros da móra, que, acredito, 

·não poderíamos impedir. 
Se o projecto, como deprebendi do debate, manda o Go

verno iodemnizar os estabelecimentos de credito que tenham 
·. t.ransigido com o fuhccionalismo, crearemos um encargo para o 
erario publico no momento em que não está em condições de 
assumir r esponsabilidade de tal natureza. 

O SR. RuY SANTJAUO - Peco licenca a v. Ex. part>. cs~ 
. clarecer. 

O SR. ADOLPHO BERGAl\fiNI - Fiz c!o projecto ape
nas uma leitura, não um estudo, confesso muito lealmente ao 

· nobre collega. 
O SR. RuY SANTJACJO- O encargo recahirá sobre a par

te; ao Governo não caberá onus de especie alguma. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Se o encario é pat·a 

. a (tarte, o projecto apenas adiar ia as difficuldades em que 
se encontram os funccionarios. 

O SR. RuY SANTIAGO - Esse o verdadeiro objectivo . -
.adiar, para ver se, dentro desses dois annos, a situação eco
nomica se modifica para melhor; depois, o Governo fará o 

·reajustamento. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Retornando, porém, os 

· seus compromissos, o funeeionar.io teria as obrigações ante
riores accrescidas dos juros da móra, que poderão ser maio
res ·ou menores, mas represeptarn sempre onus. Eis porque eu 
preferiria, desde que vença a preliminar, a proposit.o da qual 

·tenho duvidas serias, protellar a quota de amortização. Ahí, 
sim, se daria apenas urna morntoria, desafogando o funcc.io

•nario temporariamente dessa quota, que elle r etomará adiante, 
· sem o gravame <Ws juros da móra, por isso que, no hiato 
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legal, os juros da operação teriam continuado a c-orrer com-. 
perfeita normalidade. 

Em todo o caso, eu me estou antecipando sem necessi
àade alguma. A preliminar precisa de ser derimida, e, com. 
es.se objedivo, peco licenca para requerer a audiencia da.. 
Commissão de Constituição e Justiça acerca do projecto em. 
debate. (Muito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa o seguinte 

l\EQUERL~ENTO 

N. 2 

Requeiro a audiencia da Commissão de Justica . 
.Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. - Adolpho 

Bergamini. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Camara sobre o requeri~. 
menta que acab0 de receber. 

Em seguida, é approvado o requerimento· 
n. 2, do Sr. Adolpho Bergamini. 

O Sr. Presidente- Vou ouvir a Casa sobre o requeri-
mento do Sr. Ruy Santiago offerecido ao projeclo n. 86-A. 
de :1934. 

Approvado o referido requerimento n. 2, ·Jo · 
Sr. Ruy Santiago, offerecido ao projecto n. 86-A,. 
de i934. 

O Sr. Presidente - O proje(}to vae ás C.ommissões de · 
Constituição e Justica e de Finanças. 

10 

Discussão unica do requerimento n. 54-A, de 
1934. do Sr. F'urtado de Menezes e outros, pedín
do a transcripçáo, no "Diario do Pode-,. Legisl,;.
tivo" e nos Annaes, do artigo "Finanças de ou
tr'6ra", do Sr. Mario Ramos; com parecer favo· 
ravel da Commissáo E:z:ecutíva. 

Encerrada a discussão e, em seguida, appro-. 
v a do o requerimento n. 54-A, de i 934. ( 1) . 

O Sr. Barreto Campello -'Peço a palavra, _pela ordem,. 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pel.a ordem, o senhor 
Deputado Barreto Campello. 

O Sr. Barreto Campello (Pela ordem) - Sr. Presidente, .. 
apresentei um projeeto diSlponda sobre regime peni
tenciaria e creando estabelecimento e colonias peniten- .. 
clarias. Esse projecto foi á Commissão de Educação em 

(1) O documento a que se refere o projeto n. 54-A, de~, 
193-i, será publicado nos Documentos Parlamentares. 
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21 de setembro ultimo. Está sem parecer. O art. 68 do 
Regimento determina QUE o projecto que durante 30 ses
sões da Camara não receber parecer, seja incluído, ex
of(icío por V. Ex. na ordem do dia para ser discutido E' 
votado. E' o que requeiro. O meu projecto tem o n . 57 . 
(Muito bem.) 

O Sr. Presidente- V . Ex: mandará o seu requerimento 
por escripLo, para ser tomado em consideração. 

Esgotada a materia constante da ordem do dia, vou 
levantar a sessão, convocando os Srs. Deputados para uma 
sessão nocturna, ás 20 horas, com a seguinte 

11 

ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto .n . 56 A. de i934, fixando o 
subsidio dos Deputados e Senadores para a legislaturn de 
1935 a f938 ; com parecer da Commissão de Fintmças. 

Estão sobre a mesa, durante duas sessões, recebendo 
emendas de aa. discussão todos os projectos de orcar.nento 
(Despesa e Receita) , 2" Sessão . ) 

Levanta~se a Sessão ás 16 horas e 45 mi
nutos. 

C. 1). - VOLUME VI 19 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 0811012015 09:44 . Página 46 de 64 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 0811012015 09 :44~ Página47 00 64 

75a Sessão, em 23 de Outubro de 1934 

(Nocturna) 

:Presidencia dos Srs. Christovão Barcellos, 2• Vice-Presidente, 
e Clementino Lishôa, .a• Secretario. 

1 

A's 20 horas, com-parecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Christovão Barcel-
··tos, Clemcntino Lisbôa, Waldemar Motta, Mario Caiado, Al
berto Diniz, Manoel Reis, Magalhães de Almeida, Luiz Sucupi
ra, Arruda Camara , Jflsé Sá, Humberto Moura, Deodato Maia, 
-Manoill Novaes, -Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, 
·Sarnpe.io Corrêa, Mozart Lago, Acurcio Torres. Pedro Aleixo, 
Simão da Cunha, Celso Machado, Guaracy Silveira Renrique 
"Bayma, Nero de Macedo, Plinio Tourinho, Frederico Wolfen-
. buttcl, Antonio Rodrigues, Waldemar Reikdal, Sebastião de · 
Oliveira, Edwald .Possolo. Alvaro Possolo, Alvaro Ventura, 
.Pedro Rache, Alexandrtl Siciliano, Pacheco e Silva, Abelar~ 

.. Marinho e Moraes Paiva. (35.) 

O Sr. Presidente - A lista de presenc.a accusa o compa
recimento de 35 Srs. Deputados. 

Estã abar.ta a -sesslio. 

O Sr. Manoel Reis (Supptente, 8ervindo de 2° Secretario) 
procede á leitura da acta da Sessão antecedente, a au:U ..;.: 

. sem obscrvo.çõcs, np,p-rovada. 

O Sr. Pl'ftidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Clem&ntino Lisboa (3° Secreta'I'ÍQ, :Servindo tle 1•) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

2 

Dfficios~ 

Do Miniglerlo ·da Justiça e Negoclos Interiores, . de 26 
--._do corrente1 nos següiutes termos: 

"Exmo. Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados . 
Tenho a ·honra de accusar o recebimento do officio n\l-

;mero 284, de 8 deste mez, no qual V . Ex. me transmitte 
.;0 inteiro teõr do lelegramma do Sr. Deputado Leandro Pi-
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nheiro pedindo providencias para que fossem garantidas, no
Pará, as suas immunidades de parlamentar. 

Em resposta, tenho o grato prazer de informar a V. ~Xr 
que, no devido tempo, tomei as necessarias providencias nc~> 
sentido de ser a solicitação attendida. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta e~tima e
distincta considera~ão. 

O Ministro da Justica e Negocias Interiore3, Vicente· 
R.áo. n 

- Inteirada. 

E' lida e enviada á Commissão Executiva a· 
seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 16 -· 1934 

Crea o serviço privativo postal telegraphico da Camara do.t' 
Deputados e do Senado, com o quadro especial de tunc
ciono.rios . 

(Commi·ssão Executiva, 3i de i934) 

Emenda a ser incluída nos serviços da Secretaria da ca~ 
mara dos Deputados, ora em reforma. 

Artigo I - Fica creado o serviço privativo postal tele-
grapkico da Carnara dos Deputados e no Senado, com o qua-
dro especial de funccionarios. 

Artigo li - O serviço postal telegraphico fica subordi
nado aos Directores Geraes da Camara e do Senado, funccio
nando, de a~ordo com as horas regimentaes e com as ne-· 
cessidades do momento, a juizo do f"itad<- director. 

Adigo III - O servü;o postal telegraphico ~erá. sujeito• 
ao Departamento dos Correios e Telegrapbos, apenas 110 que 
diz respeito ao recolhimento de rendas e na parte l'eferentJ· 
ás instrucões postaes e tclegraphicas sobrl'l a'(lplicacão je
ta:::ifas. 

Paragrapho primeiro. Só nessa parte será permti.lida a 
interferencia do De:9artamento dos Correios e Tel;:graphos 
qu~ ficará com a faculdade dl'l balancear, e:x-ercer fis•Jai>zaçãa-, 
quanto á arrecadação das rendas, guarda de valores c com
a obrigação de fornecer material indispensavel ao sm-viço· 
de uma a gene ia comrnum. 

Paragrapho segundo. O Departamento dos Correios - e
Telegraph-os fica ainda com a ohrigaoão do transporte de 
toda a correspondencia. postada no serviç(} privativo a qu~r
se refere o 3:rtigo I. 

Paragrapho terceiro. Os funccionarios pertencen~~ ao 
quadro do pessoal do serviço instituído pelo artigo 1, gosat üo 
das mesmas vantagens concedidas aos funccionarios das Se
cretarias da Ca.mara dos Deputados e do Senado. 

Artigo IV - O serviço postal telegraphico da Camar:l:
dos Deputados e do Senado terá o seu quadro proprio da:, 
funccionarios constituid{J da segUinte fórma.: 

b) um official tecbníco posta. telegraphico; 
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b) um official technico postal telegraphico; 
c) um theS:011reiro; 

d) cinco distribuidores de correspondencia postal te!~
.:grapbica. 

Artigo V - Sendo o servi!le> postal te!egraphice> priva
tivo da Camara e do Senado, o pagamento dos vencimentos 
-do respectivo pessoal correrá por conta da verba da Secretaria. 
.rlessa Casa do t:ongresso, fazenav-se no orQamento a nece~
-saria transposição de verba. 

Artigo VI - Os vencimenLos annuaes dos funccionarios 
constantes do artigo IV obedecerão á seguinte base: 24 :000$ 
- Director techníco postal telegraphico; 18:000$000 - offi-
-cial technico; i8: OD0$000 - ihesoureiro; 7:200$000 - cada 
~islribuidor. 

Artigo VII - A nomeação dos funccionarios para. o ser
viço postal telegraphico privativo fica a cargo aas Mesas do 
·Senado e da Camara, dentre os funccionarios do quadro te
chnico dos Correios e Telegraphos e llvremente os que não 
forem technicos. O thesoureiro prest.arã fianca de accõrdo 
·com o regulamento posatl telegr:-aphico. 

Paragraphó unir.o - Os actuaes funccionarios em exer
eicio no dtado serviço são desde já considerados pertencen
tes ao respectivo quadro. de modo . qut> seja respeitada a 
actual collocacão dos que já estão em e,;:ercicio, em face da 
·hierarchia estabelecida pelo artigo 40. 

Artigo VIU - Em caso de morte, aposentadoria e aban
dono de emprego, as vagas serão preenchidas a j uizo da Mesa. 
tcnào em vista a legislação em vigor . 

Artigo IX - O actual chefe do balcão passa a exer-cer o 
·()~rgo de director technico postal telegraphico do serviço, de 
accõrdo com o que estabelece o paragrapho unico do ar 
·.tigo VII e é o responsavel pela direcção do serviço postal te
legraphico, pela ordem e pela disciplina. perante o Directol" 
Geral da Camara. 

Paragrapho p;:-imeiro - Ao director do serviço postal te
legraphico compele expedir instruccões internas para o mes
mo e par'l o pessoal que lhe estiver subordinado . 

Paragrapho segundo - Quanto aos demais serviços. o 
.director do serviço postal telegraphico 11.rivativo cingir-se-ha 
pelo regulamento do Departamento dor: Correios e Telegra
pbos das Secretarias do Senado e da Camara. 

Paragrapho terceiro - Em caso de impedil'{lento o di
rector do r:eferido serviço será subsLituido provisoriamente 
pelo official technico, salvo resolução em contrario -da Mesa. 

Artigo X - Para o cumprimento da presente indicação, 
será transportada do orçamento do Ministerio da Viação para 
o da Justiça, a importancia necessaria das verhas por ond~ 
:actualmente cort"e.Pl p,s despesns. 

Sala das Sessões, ·2t\ de Outubro de 1934. - Nero de 
Macedo. - Ccr:r.lota P. de Queiroz. - Godo{redc Vianna. -
.Renato ·Barbosa. - Mario ·Caiado. - Belmiro de Medeirso. 
- Luiz Sucupira. - Moraes Pa.iva. - Plinio Tourinho. -
·Negrão de Lima. - Xavier de Oliveira. - Polvcarpo Viotti • 
. - Fi{lueiredo 1lodrigues.- A.cvr Medeiros.- Barreto Cam
;!{Jello. - Ma:;af't Lago • . - :Souto Filho. - lzidro de Vascon-
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cellos. - Soares Ft1ho. - Godofredo Menezes. - LaW7-cp 
Passos. - Generoso Ponce Filho. - Abelardo Marinho. -· 
Abreu Sodré.- A. C. Pacheco e Silva.- João Beraláo. -· 
Joaquim Magalhães. - Edgard Sanches. - Magalhães de· 
Almeida. - Raul Bittencourt. - Sampaio Correa. - Cesar· 
Tinoco. - Sebastião Luiz de Oliveira. - Celso Machado. -
Manoel Novaes.- Arlindo Leani. - Arruda Camara.. 

Justificação da indicaç~o 

Estando presentemente a Camara dos Denutados emp(\-·· 
nhada em organizar os seus serviços na partê rflferente á;. 
Se~retaria, apresentamos a indicacão supra. cujas finalidades
têm por fim completar o apparelbamento dos serviços a· 
cargo das Secretarias das Casas do Congresso. Trata-se da:-: 
Lrall5formacão do actual balcão postal telegraphico em ser-· 
viço privativo da Camara e do Sena<lo, que não póde abrir · 
mão de uma medida dessa natureza, attendendo a que ella. 
vem trazer enormes beneficios aos senhores Deputados e Se- · 
nadares e á propria Camara-Senado, que não mais ficarão na 
dependencia de qualquer departamento da administração pu
blica para execução dos seus serviços, naquelle ·particular. 

Como é facil constatar, não se trata de uma !nnovação;.. 
porque o precedente já está aberto com a instituição de ser
viço identico dentro da Policia do Districto Federal. 

A antiga estação telegraphíca que funccionava sob o· 
conf.rolf'l do IMpartamento dos Correios e Telegraphos, pas
sou a constituir uma dependencia exclusiva da Policia Civil. . 

E por que não transformar o actual serviço postal tele
graphieo em uma. secção privativa da Camara e do Senado?· 

Será que esta seja meno-s importante para a administra
ção do Paiz, ou não mereça ter no seu quadro um serviço·· 
como esse que lhe é absolutamente indispensav~l ?. . 

Não acreditamos que a Camara, com a clanvtdenc1a que· 
lhe é notaria, negue o seu apoio a tão importante melhora-
mento para as Casas do Congresso. 

Rio, 26-10-934. - Nero de Macedo. 

o Sr. Presidente - Está finda a leiiurn do Expr.dienle. 

3 

Tenho sobre a mcsn dois rcquc·1·imentos que vf•o ~<·: 
lidos. 

São, !'Uccessivamente, lidos, apoiaeo• e p-:ot-· 
tos em di3cussão os seguintes 

REQUERIMENTOS 

N. 85- 1934 

Requeiro que. por intermedio da Mesa, os Srs. Mini3trOS'·' 
õa Justiça e d~ Viação e Obras Publica5 e Interventor no 
Districto Federal. informem com urgencia: 

1o, se as empresas concessionarias ou os contractantes-. 
de serviço: publicos já se adaptaram de conformidade com 
as determinações expressas do art. 136 da Coostituícãn de-·· 
16 de Julho <le :1934 ? 
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z·, em caso negativo, quaes as providencias tomadas par$ 
imped~r o seu tuncoionamento, de accordo com o art. 22 dr~i! 
Disposições Transitar-ias da r-eferida Constituição? 

Sala das ~ssões, 26 de Outubro de i934. - Thiers Pe
msé. 

Encerrada a discussão e &diada a votacão. 

N. 86- i934 

Requeiro, ouvida a Camara dos .Deputados, e por inter
media da Mesa, informe o Ministerio do Trabalho, Indus-
tria e Comrnercio: · 

Por que motivos, muito embora nomeada pelo Governo. 
para estudar e propor as modificações pleíleadas, pelos fer
roYiarios do Paiz, no art. 25 do decreto n. 20.4u5. nllo 
inic10u até esta data os seus serviços a respectiva Coil1-
missão? 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Mo:art 
Lago. 

Justi{icaçüo 

Segundo o art. 3° da lei n. 24.7 H, de H de Julho deste 
nnno. que -alterou o art. 25 do decreto n . 20.465, àe 1 d~! 
Outubro de i93i - as disposições do referido decreto só 
enl.r<tr.iio em vigor depois de realizados o~ calcutos aCLUll
riaes necessaríos á fixação das bases indispensaveis á res
p~ctiva exeeucão, competindo á commissão nomeada pelu 
?.Jinisterio do Trabalho, Induslr ia- e Commercío e.xaminar a 
P.xeq.:. il:Jilidade da~ modificações autorizadas. Não obstante. 
dita commissão alé agora não se manifestou a respeito. 
Visa o r~que!"imento esclarecer difficuldades que, acaso, ha
Jam surgido. 

Encerrada a discu~são e adiada a votação. 

4 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. A1de Sampaio. 
(Pausa.) 

Não está presente. 
Nii.o hn mais oradores inscriptos. Se nenhum dos Sr~. 

Deputados quer usnr da palavra na hora destinada ao ex
pediente, vae-se passar á ordem do dia. 

Comçnrecem mais os Srs.: 

Waldcmar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, 
Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Velloso Bor
ges, Herectiano Zen a ide, Pereira Lyra, . Barreto Campello, 
Alde SampaiQ, Góes Monteiro, Izidro Vasconcellos, Arlindo 
Leoni, Laur c> Passos, Carlos Lindenberg, Amaral Peixoto, 
Adolpho Bergamini, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Pra
<lo Kelly, Ribeiro Junqueira, Negrão de Lima, Gabriel Pas
sos, Clemente Medrado, Raul Sá, João Penido, João Beral
<lo, Polycarpo Vfotti, Jacques Montandon, Anthero Botelho, 
Moraes Andrade, Zoroastro Gouvêa, Cincinato Braga, Carlo
ta de Queiroz, Abreu Sodré, Cardoso rle Mello Netto, Gene
roso Ponce, Alfredo Pacheco, Adolfo Konder, Aarão Rebello, 
Simões Lopes, Annes Dias, João Simplicio, Rennto Barbosa, 
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Raul Bitlencourt, Minuano de Moura, Adalberto Corrêa, Acyr 
Medeiros, Ricardo Machado, Euva10o Lodi, Oliveira Passos. 
Pinheiro Lima. (53.) 

Deixam de comparecer os 6rs.: 
Antonio C~rlos, Pacheco de Oliveira, Thomaz Lobo, Fer

nandes Tavora, Alva:L'o Maia, Alberto Diniz, Cunha Mello, 
Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel Chermont, Mario Gher
mont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joa
.quim 1\lagalhães, Lino Machado, Costa Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho Soares, Godofredo Viann~, Maximo Ferreira, AgenDr 
Monte, Hugo N'apoleão, Pires Gayoso, F reire de Andrade, 
José Borba, Jeovah Motta, Martins Veras, Kerginaldo Caval
canti, Ferreira de Souza, Alberto Ro::elli, Odon Bezerra, João 
Alberto, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da 
.Cunha, Mario · Domingues, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcan
ti, Simões Barbosa, Osorio Borba, Valente de Lima, Sampaio 
Costa, Guedes Nogueira, Antonio Machado, Leandro Maciel, 
Augus to Leite, Rodrigues Doria, J, J. Seabra, Prisco Paraíso, 
Clemente Mariani, Magalhães Netto, Medeiros Nett<l, Arthur 
Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, 
Atlila Amaral, Homero Pires, Gileno Amado, Negreiros Fal
cão, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold 
Silva, Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Lauro Santos, Jo
nes Rocha, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Pereira Carnairo, 
Olegario Marianno, Raul Fernandes, Cezar Tinoco, Alipio 
Costallat, Acurcio T-orres, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, 
Fabio SOdré, Cardoso de Mello, Goares Filho, Buarque Na
zat·eth, Lemgruber Filho, Francisco Marcondes, :Bias Fortes, 
Mello Franco, José Braz, Adelio Maciel, Martins Soares, Au
gusto Viégas, MaLta Machado, Delphim Moreira, José Alk
mim, Vieira Marques, F urtado de Menezes, Chr istiano Macha
do, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, 
Waldomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Lycurgo Leite, 
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, 
.Toão Alves, José Christiano, Plinio Corrêa de Oliveira, AI
cantara Machado, Theotonio Monteiro de Barros, Rodrigues 
Alves, Barros Penteado, Almeida Camargo, Mario Whately, 
Vergueiro Cesar, Hyppolito do Rego, José Ulpiano, Lacerda 
Werneck, Antonio Covello, Moraes Leme, Sampaio Vida!, 
J osé Honorato, Domingos Vellasco, João Villasbôs.s, Francis
co Villanova, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Idálio Sardem
berg, Nerau Ramos, Carlos Gomes, Demetrio Xavier, Victor 
Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, 
Gaspar Saldanha, Cunha Vasconcellos, Ferreira Netto, Gil
bert Gabeira, Vasco Toledo, Martins e Silva, Francisco Mou~ . 
ra, J oão Vitáca, Alberto Surek, Armando Laydner, Guilher
me Plaster, · Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Carvalh-G, 
M·ario Manhães, Milton Carvalho, Waiter Gosling, João Pi
nheir·o, Augusto Corsino, Horacio Lafer, Euvaldo Lodi, Mario 
Ramos, Ro·cha Faria, Gastão de Brito, .Roberto Simoru;en, 

· Teixeira Leite, David Meinicke, Thiers Perissé, Nogueira. 
Penido. (iM) . 

5 

ORDEM DO DIA 

· O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
rer.imento de 88 Srs. Deputados.-
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Não ba numere para a votação da mate!'ia que se acha 
::;:obre a mesa. 

Passa-se á materia em discussão. 

ze.discussão de! projecto n. 5ô-A, de 1934, li
xando o subsidio dos Deputados e Senadores para 
a legislatura de 1935 a 1936; com parecer da Com
missão de Finanças . 

. o Sr. Presidente - Entra em discussão o art. 1•. 

Acha- se sobre a mesa uma emenda que vae .ser lida . 

E' lida e enviada á Commissão de Finanças a 
seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 56-A, DE 1934 

Emenda substitutiva 

A Garoara dos Deputados decreta: 

Art. 1.o Na legislatura de 1935-1938, o Deputado e o Se
n ador. além de uma ajuda de custo annual de quatro contos 
!' quinhentos ( 4 :500$000) , perceberão, durante as sessões, o 
-sub,idio mensal, fixo, de quatro contos e quinhentos mil réis 
( ~ :500$000). e mais uma cedu1a de cincoenta mil réis 
{50$000) relativa á cada sess:io a que compareçam . 

§ 1.0 O comparecimento se completa, para o effeito da 
percepção da cedula acima referida, com a presença do Depu-
1ado ou Senador no recinto dns votações. concorrendo para 
essas mesmas votações e respondendo á. chamada se uma ve-
1"ificacão indicar falta de numero legal para as deliberações. 

§ 2.0 0,!; Senadores escolhidos para a Secção Permanente, 
terão direito ao mesmo subsidio nas condições acima espe-
-cificadas. · 

§ 3.0 O Senador e o Deputado, inclusive os membros da 
Seccão Permanente, não poderão, durante as sessões, se au
&entar rla Capital da Republica por mais de noventa dias, sem 
licen~.a da respectiva corporação, perdendo o direito ao 5Ub-
8idio se o fizerem sem licença . 

§ 4.0 O Senador e o Deputado que se ausentarem por 
mais de trinta dias deverão communicar ao Presidente da 
corporacão a que pertençam, afim de que este julgue da ne-
·ccssidade da presença. · 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, OuLubro de 1934. -Minuano de Mou

.ra.- Homero Pires.- Raul Bittencourt.- Pedro Rache.
Walter James Gosling. - Edgard Sanches - Manoel NotJaes. 
- Adolpho Ko1ider. - A'l'lindo Leoni. - Adalberto Corrêa. 
- Acvr Medeiros. - Sebaatião de Oliveira. - Moraes Paiva. 
- Celso Machado. ·- Xavier de Oliveira. - Ricardo Machado. 
- Ranulpho Pinheiro Lima. - C. Morais Andrade. - Abreu 
Sodré. - Godofredo Vianna. - Amaral Pe~oto Junior. -
.Alfredo C. Pacheco.- Luis Sucupira.- Waldemar Motta.
Simões Barbosa.- Magalhães de Almeida.- Godo(redo Mrne
::es. - Carlos Lindenberg. - Izidro de Va.sconceUos. - Will
-demar Reiktial. - Plínio Tourinho. - Barreto Campello .. -
F. Negrtlo de Lima. - Belmiro de Medeiros. - Renato Bar-
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bosa. - Leão Sampaio. - Figueiredo Rodrigues. - Deodato 
Maia. - Humberto Moura. - Herectiano Zenaide. - Henri
que Bayma. - Barros Penteado. - Pacheco e Sil'Va. - Fer
nando de Abreu. -Frederico Wolffenbuttel. 

O Sr. Mozart Lago- Peço a palavra. 

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

O Sr. Mozart LaQ"o - Sr. Presidente, tive a honra de· 
apresentar UI:la indicação a esta Casa, sobre o subsidio dos 
Srs. Deputados, na qual, estudei detalhada mente o assumplo. 
Não sei, entretanto, o destino que á mesma foi dado porque. 
quer no projecto vindo da Commissão e que se acha em or
dem do dia, quer na emenda substitutiva que V. Ex. mandou 
ler, não vejo referencia alguma á indicação que formulei, in
dicação essa na qual eu resumia o pensamento dos Congres;
sistas no sentido de adaptarmos, para o desconto do nosso 
subsidio, nos dias em que não comparecessemos ás sessões. as 
mesmas regras estabelecidas para o funccionalismo publico, 
bem como para a industria e o commercio. 

O meu pensamento, assim procedendo, não foi o de ir
rogar nenhuma censura aos meus nobres collegas. Não sou 
palmatoria do mundo e reconheço, perfeitamente, que todos 
os illustres companheiros sabem, como eu, cumprir o seu de
ver. 

As regras que procurei- estabelecer estavam, no emtanto, 
consignadas no ante-projecto constitucional, elaborado pela 
Commissão que o ex-dictador do Brasil nomeiou para. apre
sentar aquella plano que aqui foi substituído pelo projecto 
da Commissão dos 26, transformado, emfim, na actual Con
stituição. O Regimento da Assembléa Nacional Constituinte 
tambem estab~~cia o desconto de determinada importancia, 
nos dias em que os Deputados faltassem. A propria impren
sa do paiz recebeu com os mais vivos applausos essa inno
vacão da Revolução de i930. 

Chegando á Camara, e constatando o bom effeito que a 
providencia produzira, procurei, na indicação em apreço, 
restabelecer aquellas regras, ás quaes, como já salientei, não 
vi a menor referencia, quer no projeclo n. 56-A, de :1.934, 
quer na emenda substitutiva que se encontra sobre a mesa, 
fJara ser discutida e, talvez, votada. Não obstante, no proje
cto n. 56-A, o que está consignado no art. :1.0 satisfaz per
feitamente :to meu objectivo. O art. i 0 diz: 

~Para a Legislatura de 1935 a :1.9:!8, cada Depu
tado ou Senador terá, além de uma ajuda de custo de 
3:000$000 por anno, um subsidio mensal composto de 
uma parte fixa de 3 :000$000 e de uma cedula de 75$ 
por dia de sessão a que comparecer." 

Nos demais pa.ragrapbos e artigos estão estabelecidas 
regras magníficas para o desconto aos Deputados faltosos, em 
determinadas condições. E, se não ouvi mal, na emenda lida 
h:J J,!oucu pelo S:r. Secretario, o desconto que os Deputados 
vilo ter, por sessão a. que não comparecerem, será apenas de 
50$000. O subsidio é, da mesma fórma, elevado aos 6 :000$, e 
o desconto fica menor. 

Francamente, Sr. Presidente, não me parece justo. Te
nho a coragem de dizer á Camara que, effectivamente, o 
Deputado que trabalha, que vem ás sessões desta Casa, que 
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cumpre, emfim, o seu dever, é mal pago recebendo apenas-
4 :500$000 por mez. Seis contos mesmo, para a maioria dos 
nossos collegas, que são notaveis nas profissões que exer-
cem, não compensam o esforço que consagram aos traba
lhos p~:.rl&.mentares. 

A verdade, porém, é, Sr. Presidente, que, se a. Nacão· 
deve pagar bem aos Deputados que trabalham, ella não póde· 
retribuir, mesmo equitativamente, os Deputados faltosos. 
V. Ex:., Sr. Presidente, sabe perfei t::<mente que não me refi-· 
rr. á Camara actual nem á Constituinte, porque esta foi ver
dadeiro exemplo para a chamada Republica velha. Frequen
tando a Camara dos Deputados, como jornalista, durante i4 
annos seguidos, tive opportunidade, certa vez, como chronis
ta parlamentar da u A Noite", de fazer, durante dois mezes,, 
e~colhidos arbitrariamente pelo director do meu jornal, a es
tatística do comparecimento dos Srs. Deputados. Cbegá
rr,os ã conclusão de que granàe numero de Deputados falta
vam 26 vezes por mez; quer dizer, o mez inteiro, desconta
dos os domingos. A Assembléa Nacional Constituinte e a Ca.
nJara 3ctual não chegaram a essa dcsfacatcz, permitta-me 
V. E:t. a expressão. A Assembléa, pr\ncipn\menle. teve nu
mero muito frequentemente. A actual Cnmarn, a não ser nas 
v~>speras das e!eicões - e neste coso quero confessar que· 
t.ambem eu fui um dos faltosos, porquo, n parlir de 5 de ou
tubi'O, não me foi possível vir ás sessões - eslo. Camara tam
bem, pela assiduidade dos seus membros aos trabalhos le
gislativos, merece todos os louvores. 

Estamos, porém, legislando paro. o futuro e precisamos 
ler a coragem necessaria de dizer á' Nnçiio que queremos
ser bem pagos para podermos trabalhar bem, mas que sere
mos impiedosos eom aquelles de nossos ccllegas que proce
dem comq certo representante do Pará, cujo caso preoceupou 
as revistas theatraes do paiz, o qual tomou posse e embarcou 
para a Europa, e só appareceu na legislatura seguinte, não· 
tendo jámais soffrido o -desconto de um unico dia de subsi
dio. Precisamos evitar a reproduccão desses casos, já que 
a Revolução veiu para regenerar o paiz - e neste partic-ular, 
realmente Clonfesso, Clamo homem que teve e tem horror á· 
Revolução, que ella determinou notavel progresso. Todos 
os nossos apiJlausos merecem os responsaveis pelo regime, 
que conseguiram imprimir aos trabalhos legislativos essa fei
cão de seriedade. 

Assim, Sr. Presidente, achando-se em discussão o pro-· 
jecto n. 56-A, e querendo votar em consciencia sobr ~ os 
nossos subsidias, pediria a V. Ex. me informasse se a emen
da apre~entada determinará a volta desse projecto á Com
missão, ou, na hypothese contraria, si eu poderia adduúr · 
novas suggestões sobre a materia em debate. (Muito berr.;· 
muito bem). · 

O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre Deputado· 
que a emenda que V. Ex. apresentar será encaminhada á, 
Commíssão de OrQamento, afim de que esta. dê parecer tendo 
assim, o ~esmo destino da que foi lida. ' ' 

6 

O Sr: Adolpho Bergamini - Peço a palavra, pela ordem
1
• 

Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem o senhor· 
Depuiado Adolpho Bergamini. ' 
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O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) -Sr. Presidente, 
~desejo que V. Ex. se digne de informar-me quando começa 
~ correr o prazo para o recebimento de· emendas aos r>rca
.mentos: se desta sessão de agora á noite, ou se ji está 
.,correndo da sessão di urna de hoje. 

O sr. Presidente - O prazo para o recebimento de emen
·daS começou a correr da sessão diurna de hoje, e termina 
na presente sessão. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
prestada a informação de V. E:x., e que muito me penhora, 
sou obrigado, data venia, a lembrar á Mesa que, consoante 

-ilisposicão expressa do Regimento, o prazo começa a correr 
-·da distribuição dos avulsos. Sem que estes tenham chegado· 
ás mãos dos Srs. Deputados, impossível será um trabalho· 

-consciencioso de collaboração. 
Ora, na sessão diurna de hoje, alguns avulsos i'oram, 

realmente, distribuídos, mas os outros estão nos chegando ás 
mãos neste momento. · 

Tenho, aqui, Sr. Pr-esident-e, para comprovar a affirma
·eão que faço. numerados esses avulsos. o primeiro delles 
"Redacção para 3a discussão do projecto n . 47-A, de 1934. 
fixando a despesa do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, para o exercício de i935" ; o segundo, n. 46-R de 

·1934, do Ministerio da Fazenda, e o terceiro, n. 52-B, de 
1934, da. Educação e Saúde Publica. 

Como, St>. Presidente, havendo, na Ordem do Dia, ma
teria em debate que prende, presumidamente embora, a at
tenção dos Senhores Deputados, é possível formul&r-se uma 
emenda conscienciosamente, sobre a perna, de vez qu~ o 
prazo está a expirar? 

Vê V. Ex. que, praticamente, esse prazo ficou N tjuzido 
a nada. 

Parece-me, portanto, não nos ser Jieito, por mu:tc que 
queiramos simular a votação de um orçamento pa.·a não 

·agastar o Governo da RepubHca, por mais que quei!:'amos 
·ser condescendentes, annullarmo-nos, por essa fórma . 

Imagine V. Ex. que, ao acaso, abrindo um dess~s avul
sos, verifico - e não sei se é erro de impren!>a ou se se 
trata de um facto intencional - que a. pagina 5 da Re
dacção para. 3a discussão do projecto n. 47-A, existo> a cte
·claracão de 20 % de gratificação addicional, dada ao vice
direct.or geral da Secretaria da Camara. meu prezado, velho 
e muito querido amigo, Dr. Mario Alves da Fon.se.ca, sem 
contar o quantit.a.tivo. Ora, appt·ovado esse orça:n~':!t 1, 

-como está publicado, o alludido funccionario, com direito á 
·gratificação addicional, ficará sem a verba necessaria 1 ara· 
"0 respectivo pagamento . 

O SR. Jo.~o BERALDo - Não está na parcella . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Nãó está na parcella. 
"Mas, corpo verifico, ao acaso, esta lacuna, outras haverá. 

Como corrigh esses engan(J5, esses erro3, se não nos 
-dão tempo para nada? Os avulsos estão chegando agora ... 

Não quero, .porém, parecer que esteja a r":mbaraçar os 
trabalhos da Camara, porque disso já fui accusado quando 

.-certa vez, commetti o peccado de requerer Yerificar;ão da 
v-:tacão --.. 

Veja V. Ex. como a revolução regenerou os costumes! 
.Acho que é dever da opposicão fiscalizar se a Camara fun-
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cciona com o numero marcado na Constituição, que não vo-· 
tei, mas cumpro. V. Ex., Sr. Presidente, votou. Nella se
diz que o Congr~õsso só póde delibet·ar com maiot'Ül absoluta,. 
tendo a maioria de seus membros presentes. Na fiscatlz•l~ 
ção desse preceito constitucional, ao se votar ulrJ projecto 
soLre interventores, requeri vet"ificação; não .havia numero .. 
Não faltou, entretanto, quem me accusasse de ter con
tribuído para que se não dêem os orçamentos ao Pre
sidente da Republica. Esqueciam-se de que, com essa ac- · 
cusação, declaravam, coram popttlo, que queriam votar os 
orçamentos mesmo sem numero. 

A que extremos chegamos, Sr. Presidente r 
Não desejo ·absolutarnent~ perturbar o somno placido e· 

tranquillo de quem governa. Ponho, i)orém, a questão nos. 
termos em que ella se acha.; mais etoquentes do quo as mi
nhad paht\Tas são os faelos. 

V. Ex., Sr. Presidente, em sua alta sabedoria, resol
verá como lhe approuver, certo de que já formulei ffi('U. 
protesto. · 

A Camara está fingindo que vota os orçamentos; c:m-
tínue a fingir. Mas eu proles to. (Muito .bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Tenho a observar que se o nobre· 
Deputado houvesse formulado a sua reclamação ao ser con
vocada, na sessão ordinaria de hoje, a nocturna que ora sa· 
está realizando, o Sr. Presidente, com o espírito liberal que 
caracteriz<! as suas altitudes, teria résõlvido favoravelmente 
ás ponderações do iHustre representante do Districto Fe-· 
deral.· · 

Não posso, entretanto, deixar de executar o que está·. 
determinado no impresso da ordem do dia pam a presente 
sessão. 

Só por isso, lamento não poder ir ao encontro dos de-
sejos do nobre Deputado. (Pausa.) 

Contínúa em discussão o projecto n. 56-A. 

O Sr. Adolp:ho Bergamini - Sr. Presidente, peço a pa-· 
lavra. 

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

O Sr. Adolp:ho Bergamini requer e obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. Adolpho Ber11amini (Pela ordem) -Sr. Presidente,. 
o projecto n. ~6-A fixa o subsidio dos Deputados e Senadores 
que vierem a ser eleitos no exerci cio vindouro. 

Verifico, Sr. Presidente, que a Commissão de Ort;:.a
mento eleva esse subsidio, marcando uma parcella fixa, que·· 
é a mesma, de tres contos, e estabelecendo uma cedula, -· 
melhor diriamos, para ac-ompanhar a linguagem da Acade
mia de Letras, um "'jéton d'! presence", - de 75 mil réis• 
diarios. 

Sou daquelles que pensam que o subsidio não corres. 
ponde aos servi<.)os lja mór parte dos Srs. Deputados. 
Quero alludir, em {I articular, aos que deixam os Estados, o· 
seu campo de acção, os seus negocias, o seu ambiente, e. 
transportando-se para. a. Capital da Republica (apoia.dos), 
onde, se cumpddores· dos seu:; deveres, têm de dedicar-se a 
e~tudos das mais alta transcendencia, são obrigados-a. des-· 
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.dobrar sua act1vidade, não sómente no recinto, sinão tam
·bém nas Commissões de que façam parte. E, se não per
-tencem a qualquer das Commissões. carecem de acompa
·nhar os trabalhos das mesmas, afim de se habilitarem, com 
informações, estudos, esclarecimentos e observações: de 

··molde a podez-em, conscienciosamente, suffragar os pareee
:res daquelles orgãos technicos, oú contrariai-os, se com dles 
-não concordarem. 

Accresce, Sr. Presidente, que, vindo dos Estados para 
·O Centro, esses nossos collegas, muitas vezes, são ohriga(!o, 
a dualidade de despezas com a sua residencia no gslado l"ffi 
oue sempre viveram e com 11 sua estad.la no Dis+.ricto ~'c

·deral, forcados. a representação condigna com a respeita~•i
lidade da investidura. 

Nessas condições, Sr. Presid~nte, com a. ma.o• fran
queza e com a coragem que ponho na enunciaçãü do me1.. 
·pensamento. na manifestação do que sinto, declaro. ~-x:pr€':-

-·samenle, que o subsidio fixado pela Commissá.) "espectivà 
não se me afigura justo, nem sufficiente para rP.mum~ z-nr o~· 
·serviços que a Nacão tem o direito de exigir dos senbores 
Deputados. 

Mas, Sr. Presidente, assim pens:mdo, com i~ual fra;"J
·Queza digo que a opportunidade de eleva!' o sub~i::lio não 
me parece boa. Atlenda V. Ex .• Sr. .Presidente : a C amara, 
'Ilessf~ simulacro de orçamento que está fingindo votar, tem 
cortado c-erce nas despesas. 

Tocou-me o coração. ha poucos dias. a !eitura de te
legramma vindo do E~lado de Goyaz, esquecido do~ 1oderes 
.Publ icas expondo a situac~o dolorosa em que Iicava um 
-hospital, com a reducção que se lhe fazia Je quatro contos, 
num auxilio rii:liculo de dez contos annuaes. 

0 SR. NERO DE MACEDO - V. E..'t. · tem toda a razão. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI -Baixava-se es::a sub

·vencão de dez para seis contos. E, em nome de que se fazia 
essa economia? Das aperturas do Thesóuro, da ~ituacão fi
nanceira do Paiz; de modo que a Republica precisa arranc!l.r 
dos estabelecimentos hospitalares quatro contos por anno. 
afim de não ir á fallencia. Está á beira do classico abysmo. 

Ora. Sr. Presidente. si se tira.m dos leitos dos hospitaes 
..os moribundos e se os atiram á rua, porque a União não dis
,põe de quatro contos por anno. como havemos de. em um 
momento desses, elevar o subsidio dos Srs. Deputados e 
augmentar os vencimentos de quem jã recebe uma remu
neração, senã.o compensadora, pelo menos CIUe J.)ermitte vi
·Vt>r com decencia? 

O Sa. NERO DE M.ACEDo - Foi por essa consideração. 
~lém de outras ,que eu e o meu collega de Commissâo de 
Pinancas, Sr. Paulo Filb,o, fomos votos vencidos, recusando 
o augmento do su.bsidio. 

O Sa. VELLoso BoRGES - E' preciso, entr etanto, notar 
q ue os demais membros da Commissão de Finanças não ma
joram ,de modo real, o subsidio. pois o augmento apparentP. 
da cedula. de 50$000 para 75$000 diarios, não perslstirâ. 
:devido a que muitos Srs. Deputados, deixando de frequen
tar a Camara, por occasião do rerebimento de seus subs:dios 
soffrerão deduccão e, ipso facto. o Thesouro não terá de 
'fazer face a mais uma despesa que á primeira vista parec& 
~xistir. 
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O SR. ADOLPHO BERGAMINI- .Agradeço o aparte do 
nobre collega, mas peço venia para não receber esse argu
.mento incorporando-o ás considerações que estou fazendo. 
Acceltal-o equivaleria a jogar com a negligencia dos senho
res Deputados ,pois só os negligentes, aquelles que não 

.cumprem o primeiro de seus deveres parlamentares - qual 
.o do comparecimento - é que dariam opportunidadc a um 
equilibrio de despesa . · 

O SR. Vm:.Loso BoRGES - Não serei o ultimo a Iamen
.tar essa negligencia, mas. infelizmente, ella está existindo. 
· OU exist iu até ha poucos dias . · 

O SR. ADOLPHO BERGA.I\IINI - Sr. Presidente, po
,deria accentuar que a medida constante do Regimento da 
Assembléa Nacional Constituinte, a qual impunha a ~;ancção 

,da perda de uma parte do subsidio dos que não compareces
sem, determinou uma assiduidade perfeita da parte dos se
·nhores Deputados . 

Dias bOuve em que a Assembléa Nacional Constituinte 
funccionou au grand complet . · 

O SR. NERo DE MACEDo - Ness~ período, porém, não se 
.cogitava de eleições, nem de alistamento ... 

O SR . ADOLPHO BERGAMINI - De modo que, resta
.. belecendo-se a sancção, é de prever que o numero de faltas 
seja me_nor. 

O SR. Lmz SucuPIRA - Mas a Constituição determina 
.·que os Deputados recebam vencimentos fixos mensaes ; logo, 
. .não póde haver uma parte variavel . 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Pelo projecto. os 
Deputados lerão uma parte fixa de tres contos de réis. 

O SR. Lurz SuCUPIRA - E uma parte variavel. 
O SR. ADOLPBO BERGAMINI - A Constituição, en

tretanto, não veda que o subsidio tenha uma par te variavel; 
-diz, ap·enas, que haverá uma parte fixa, e esta será de tres 
contos de r éis mensaes . 

O SR. LUiz SucmPrR..<I. - O texto constitucional fala em 
·subsidio fixo mensal. Se é fixo, não pó de <er variavel. 

O Sa. PMDo KELLY - Não póde haver duvida QUanto 
.. á legalidade de um projecto que determine lenha o 5uhsidlo 
uma parte fixa e outra variavel; uma di3posio,:ão ne~se SP.n
tido estará perfeitamente na conformidade da Conslituicão. 

O SR. Lt:rz SucuPIRA - Tenho minhas duvidas quanto 
·á constitucionalidade de um dispositivo dessa ordem. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- De modo que, scnhot· 
Presidente, eu, que entendo que o Deputado deveria ter um 

. subsidio maior, pelas razões que rapidamente adduzi, ni!o 
. posso, em face da situa~ão premente das financas nacionae!:. 
concordar com o augmt:!nlo da parte variavel. 

Por esse motivo, inclino-me a acceitar a emenda do no
'bre Deputado por Pernambuco. cujo nome declino com a 
. devida venia, Sr . Jose de Só., emenda que foi !ida h a pouco, 
mas da qual já tivera conhecimento pela leitura dos jornaes 

, da manhã. 
E', portanto, no meu modo de ver, conveniente que 

.mantenhamos 6 mesmo subsidio de tres contos fixos e cin-
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coenta mil réis diados, com a sancção da perda desta ultim:ot 
parte para os Deputados que não comparecerem. 

Quando a União estiver em condições de attender aos
serviços que estão reclamando recursos e de melhor remu
nerar aos funccionarios, especialmente os mais modestos ~ 
humildes; quando a situacão financeira do Paiz o permit
tir, então, sim, será pe.rfeitamente razoavel que, tambem, se
eleve o supsidio dos Srs. Deputados. 

São estes, Sr. Presidente, os fundamentos que justifi
cam meu voto a favor do projecto, mas com a reduccão· 
constante da emenda. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem) • 

O Sr. José Sá - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. José Sá. 

O Sr. José Sá pronuncia um discurso que não foi pu-
blicado. 

Durante o discurso do Sr. José Sá o Sr. 
Christovão Barcellos, 2° Vice-Presidente, deixa <t 
cadeira da presidencia, que é occupada pelo Sr. 
C!ementino Lisbôa, 3° Secretario. 

O Sr. Presidente -Se mais nenhum dos Srs. Deputados' 
quer usar da palavra sobre o projecto declaro encerrada a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. O projecto, em virtude da emenda volta. 
á Commissão de Finanças. 

7 

O Sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente, en-· 
sideute. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o SI'. 
Deputado Mozal't Lago. 

O Sr. Mozart Lago (Peta ordem) - Sr. Presidente, en
cerrou-se a discussão do unico projecto constante da Ordem 
do dia. Como, porém, termina hoje, ào mesmo modo, () 
}lrazo da apresentacão de emendas aos orcamentos, desejo· 
chamar a atlenção de V. Ex., e especialmente a do meu Elmi
nente amigo. Sr. Deputado Waldomiro Magalhães, Presidente 
da Commissão de Orçamento. para o disposto no ·art. 80 do 
nosso Regimento. 

Devo ler. esse artigo, porque, lendo-o, a Casa compre
henderá immediatarnente o ponto a que desejo chegar. 

Diz o seguinte: 

.. Ao Presidente da Commissão de Orçamento in-
cumbe ainàa: 

a) uma vez votado o orçamento em 2" di3eussão, 
fazer um relatorio sobre a situacão financeira e eco-· 
nomil!a do Paiz, aconselhando as medidas legislativa~ 
necessarias; 
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b) apreeiar de conjunto, nesse relatorio, o orça
mento, mostrando as divergencias entre o do anno 
que correr a propos~a do Governo e as medidas toma
das pela Camara até esta data, quanto á .ordem finan
ceira e economica; 

c) faz er identico relatorio de apl'eciação geral do 
trabalho orcamenta.rio, quando todos os orçamentos 
estiverem votados em aa di~ussão; 

d) propor, nesses relatorios, as medidas legisla
tivas de ordem geral que julgar necessarias, {orm::;
lando os pro;ectos de lei que reputar indispensaveis 
para boa ordem das finanças publicas. " 

Sr. Presidente, da. leitura. des~e texto regimental, que é 
innovacão em nossa nova lei interna, depreende-se que a 
funcção do Presidente da Commissão de Orçamento torna
se, agora, muito parecida com a do Presidente do Conselho 
de Ministros. Já . os orçamentos nos foram trazidos sem o 
Relatoríc da 2a discussão . Isso escapou á Commissão de Or
eamento - não digo a nós Deputados porque, neste curto 
prazo que nos tem sido dado para. estudar os orcamentos. 
não nos seria possível examinai-os detidamente - e esca
pou relativamente a todos os Ministerios. 

Cito, do projecto n. 47-B, de 1934, do orçamento do 
Ministerio õa Justiça, o n. 2, verba pessoal - Secretaria 
d~ Estado - que diz o seguinte : 

"Para grat ifieacão de um director de gabinete, 
um jurídico, um assistente militar -e dos offioiaes e 
auxiliares do mesmo Gabinete, conforme a distribui
ção que lhe fôr autorizada. pelo ministro - réis 

. i62 :000.000." 

Vemos por ahi que, em todos os orçamentos deverá 
os Srs. ministros vão fiea.r com uma verba vultosa., depen
dente de uma diroriminacão que me parece competiria ao 
Poder Legislat.ivo. 

Como o Presidente da Commissão de Orçamento deverá 
ter o trabil.lho de estabelecer as regras para. o caso, chama
ria. a attenção de S . Ex., entre outras cousas, para esse caso. 
E' isso absoluta·mente necessario. 

Trata-se de verba vultosa, e não é justo fique ao arbí
trio dos Srs •. ministros sua distrlbulção pelos respectivos 
auxiliares. 

Outra regra que seria, a meu ver, interessante tosse to, 
mada na devida consideração pelo Sr. Presidente da Com
missão de Orçamento seria. aquella a que já me reportei em 
humilde indicação á. Camara, indicação 11ue sumiu e de cujo 
destino não tenho até agora not icia. a dest:~"eito de, ainda na 
sessão de hontem, haver r eclamado fosse encaminhada áquel
la Commissão. Era, a regra peJa qual esta Garoara, fun
ccionando como Assembléa Constituinte mandou aproveitar, 
á medida das opportunida.des, todos os funooionarios demit
tidos sem justa causa . Deve!."-se-ia consignar em todos os 
orcamentos, a ordem ao Governo de dar preferencia a esses 
servidores em todas as vagas que fossem occorrendo nos di
versos Ministerios . 

Na indicacão a que me refiro, Sr. Presidente, ba ainda 
outras suggestões. 

Não vou exigi.r que o douto collega. que preside aquella 
Commis·são as acceite. Meu intuito, usando da palavra, an-

c. D . ......:. VOLUME VI 20 
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tes de serem encerrados os nosse>s trabalhos de hoje, é o de 
prevenir á Oamara de que estou disposto a dar os orçamen
tos, mas, absolutamente, não abrirei mão dest-e relataria a 
que alludi e que reputo indispensavel para a coufec(}ão des
sa lei - direi se V. Ex. não se magôa commigo - vergo
nhosamente mal elaborada. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - O Sr. Presidente da Commissão de 
Orçamento, Deputado Waldomiro Magalhães, está ausente, 
mas a Mesa póde assegurar ao nobre Deputado Sr. Mozart 
Lago que eHe está perfe1tamente ao par da situação e em 
tempo opportuno e utll cumpnrâ as disposições regimentaes, 
tomando, certamente, no devido apreço as observações do H
lustre representante do Districto Federal. 

8 

O Sr .. Barreto Campello - Sr. Presidente, peco a palavra, 
pela ordem. 

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

O Sr. Barreto C:ampello (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
na segunda. discussão do Orcamento do :Mirlisterio da 
Educação, mediante um additivo ao parecer verbal da. Com
missão respectiva, ficou estabelecido que na parte referente 
á Faculdade de Direito de Recife seria adoptada a verba pe
dida na emenda n. 42. 

-Nestas· condícões, '{)enso, com a minha pouca pratica 
parlamentar (não apoiados), que o impresso hoje distribuído 
deveria consignar a ma teria vencida em segunda discussão. 
Niio a ~ncontro, entretanto, na redaccão para terceiro turno, 
na qual permaneoe a. proposta como ara antes de ser emen
dada. 

O Presidente da Com missão esclarece que isso só se fará 
no ultimo avulso, e, como ha substitutivo final da Commissão, 
é possível que eu não peNeba bem esse mecanismo ~ que 
assim deva ser. AfigUra-se-me, porém, que a emenda. de
veria, desde logo, constar do impresso para terceira discussão, 
afim de que, ao menos, ficasse evidente haver ·sido a. emenda. 
n. 42 definitivamente approvada. em segundo turno. 

Peço, pois, a V. Ex., Sr. Presidente, se digne fazer con
signar a minha ponderacão, easo, como supponho, não esteja. 
perfeitnmente em ordem o impresso a que me refiro. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Serão tomadas na devida considera
ção as observações do nobre Deputado. 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, peço a pa
lavra, pela ordem. · 

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

9 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
como V. Ex. deve verificar, ahi, desse majestoso promon.
torio a que o Regimento dá o nome de Mesa, nós, aqui, no 
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rez do chão, estamos passando apressadamente o olhar pelo 
avulso que ha poucos minutos nos foi distribuído. 

O Sr. Presidente eventual, meu prezado amigo senhor 
Deputado Christovão Barcellos, ficou atido á deliberação do 
Sr. Presidente effectivo, segundo a qual o prazo para apre
sentação de emendas não existe, porque começou a correr da 
sessão diurna, se extingue agora na. nocturna. e os Depu
tados não tiveram os avulsos para poder, deante delles, or
ganizar seu trabalho de collaborac,;ão. 

Estamos perpassando o olhar, como mirones, ao menos. 
pel<>s avulsos que acabam de nos ser distribuídos. · 

Noto aqui, Sr. Presidente, erros de somma, e, em outros 
casos, o enxerto de parcellas Que não constam de qualquer 
explicação; verbi gratia, ás paginas 28 e 29 do avulso perti
nente á despesa do Ministerio da Viação: 

"Verba Material - Sub-consignação sa - Obras 
de Construccão de Aeroportos e outros serviços de ap
parelhagem - 1.860:000$000. 

Auxilio aos municípios e prefeituras abaixo men
cionados, para melhoria e conservação de seus camP<Js 
de aviacão". 

Essa parcella ahi figura em virtude, até, de emenda de 
minha autoria. Vêm as sommas parciaes relativas a cada. um 
dos ~stados onde se manda. sejam conservados os campos de 
aterrissagem e decollagem dos aviões, e, na pagina 31, ap
parece a somma de 3 .140:000$000 e, mais abaixo, a de réis 
5.830:844$000. Não se saba de que se trata. Ao lado ae lê 
2. 905 :800$000, e, no final, 8. 736 :644$000. 

Aquelles 5.830:844$000 de que são? V. Ex. não me pod(' 
responder? Nem au. Desejo, ao menos, fique consignado o 
meu reparo - e muitos outros haveria a fazer - af'im de 
que a nobre Commissão de Orçamento, voltando as suas 
vistas e as suas att.enoões para essas lacunas, possa corri
gil-as, se a disciplina ferrea da política. governamental lh'o 
permittir. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Presidente - Se bem comprchendi as observações 
do nobre Deputado Sr . Adolpho Bergamini, ~lias se resumem 
em apontar lacuna.s e equivocas existentes nos impressc,s, o 
que é commum em trabalhos desta natureza. 

A Commíssão de Orçamentos, sem duvida, tomará em 
consideração as considerações que acabam de ser feitas. 

0 SR . AIIOLPHO BEROAMINI - Muito grato a V, Ex, 

10 

O Sr. Tei%eira Leite - Peço a palavra, pela ordem. 

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

O Sr. Teixeira Leite (Pela ordem) - Sr. Presidente, ve
rifico constar do Diai"io do Poder Legislativa ter sido. dada 
como approvada a emenda augmentando para serviço de im
migração, lim,iiação e localização de immigrantes, a quantia 
de i .000:000$000. Essa emenda, entretanto, mereceu parecer 
contrario da Commissão, e tenho memoria bem precisa de 
haver sido rejeitada. 
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O Sa. MmuANo DE MoURA- Sendo approvado, portanto, 
o parecer. 

o SR. TEIXEIRA LEITE - Nessas circumstanclas, peço 
fique consignada na Acta dos nossos trabalhos de hoje esta 
rectificação, afim de que amanhã não surjam duvidas a. rel!
peito~ 

Era o que desejava declarar. (Muito bem). 

O Sr. Presidente - A Mesa não tem, neste instante, ele
mentos para assegurar houvesse sido rejeitada a emenda, 
embora o parecer fosse contrario. A Secretaria, comtudo, 
fará a devida rectificação. 

Esgotada a ma.teria em discussão e continuando a não 
haver numero, vou levantar a sessão, designando para a de 
amanhã a seguinw -

11 

ORDBM DO DIA 

Trabalho de Commiss~es . 

Levanta-se a Sessão ás 2i horas e 35 mi
nutos. 
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76"' Sessão, em 27 de Outubro de 1934 

Presidencia, do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 14 horas comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, C.hristovão Barcel
los, Clementino Lisbôa, Waldemar Motta, Mario Caiado, Al
berto Diniz, Manoel Feis, Alfredo da Matta, Magalhães de 
Almeida, Godofredo Vianna, Luiz Sucupira, Leão Sampaio, 
Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Velloso Borges, Herectia
no Zenaide, Souto Filho, Solano da Cunha, Arruda Camara, 
Alde Sampaio, Simões Barbosa, Humberto Moura, Góes 
Monteiro, Valente de Lima, Isidro VasconceUos, Rodrigues 
Doria, Arlindo Leoni, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Go
dofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Amaral .P'ei:x:oto, 
Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro, Olegario Marianno, Mo
zart Lago, Adolpho Bergamini, Raul Fernandes, Alipio 
Costallat, José Eduardo, Soares Filho, Mello Franco, Pedro 
Aleixo, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Vieira Marques, 
Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João Beraldo, 
Polícar.po Viotti, Daniel de Carvalho, Waldomiro Maga
lhães, Licurgo Leite, Celso Machado, Barros Penteado, Mo
raes Andrade, José Ulpiano, Cincinato Braga, Cardoso de 
Mello Netto, Moraes· Leme, Nero de Macedo, Generoso Pon
le, Plínio Tourinho, Anionio Jorge, Idalio Sardenberg, 
Aarão Rebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, Frederico Wol
fenbuttel, João Simplicio, Renato Barbosa, Adalberto Cor
rêa, Antonio Rodrigues, Waldemar- Reikdal, Sebastião de 
Oliveira, Alvaro Ventura, Ricardo Machado, Pedro Rache, 
Mario Ramos, Pacheco e .Silva, Teixeira Leite, Pinheiro Li
ma, Thiers Perissé. (85.) 

Comparecem mais os Srs. : 

Waldemar Falcão, José Sá, Deodato Maia, Cardoso de 
Mello, Francisco Marcondes, -Negrão de Lima, João .Penido, 
Belmiro de Medeiros, Jacques Montandon, 'Anthero- Botelho, 
Alcantara Machado, Guaracy Silveira, AlfredG Pacheco, Mi
nuano de Moura, Gilbert Gabeira, Euvaldo Lodi, Abelardo 
Marinho, Moraes Paiva, Nogueira Penido (19.) 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Thomaz· Lobo, Fernandes Tavora, Cunha Mello, Luiz 
Tirelli, Alvaro Maia, Abel Chermont, Mario Chermont, Vei-
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ga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Ma
galhães, Lino Machado, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adol
pho Soares, Maximo Ferreira, Agenor Monte, Hugo Napoleão, 
Pires Gayoso, Freire de Andrade, José Barba, Figueiredo 
Rodrigues, Jehovah Motta, Silva Leal, Martins Veras, Ker
ginaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto Roselli, Odon 
Bezena, Pereira Lyra, Barreto Campello, João AlbertQo, Ar
ruda. Falcão, Luiz Cedro, Mario Domingues, Arnaldo Bas
tos, Augusto Cavalcanti, Osorio Borba, Sampaio Costa, Gue
des Nogueira, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto 
Leite, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Il1a
galhães Netto, Medeiros· Netto, Arthur Neiva, Edgard San
ches, ·Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, 
Homero Pires, Manoel Novaes, Gi1eno Amado, Negreiros 
Falcão, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold 
Silva, Nelson Xavier, Carlos Lindenberg-, Lauro Santos, Jones 
Rocha, Ruy Santiago, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, 
Prado Kelly, Cesar- Tinoco, Acurcio Torres, Gwyer de Aze
vedo, Fabio Sodré, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, 
Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adelio Maciel, 
Martins Soares, Matta Machado, Delph-im Moreira, José Al
kmim, Furtado de Menezes, Christiano Machado, Levindo 
Coelho, Aleix:o Paraguassú, Campos do Amaral, Bueno Bran
dão, Carneiro de Rezende, João Alves, José Christiano, Plinio 
Corrêa de Oliveira, Theotonio Monteiro de Barr-os, Rodri
gues Alves, Almeida, Camargo, Mario Whately, Vergueiro 
Cesar, Hyppolito do Rego, Zoroastro Gouveia, Carlota de 
Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda 'Verneck, Antoni() Covello. 
Henrique Bayma, Sampaio Vidal, José Honor ato, Domingos 
Vellasco, João Villasbôas, Francisw Villanova, Lacerda Pin
to, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Annes Dias, Demetrio 
Xaviel', Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, 
Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Cunha 
Vasco.ncellos, Acy:r- Medeiros, Ferreira Netto, Vasco de To
ledo, Martins e Silva, Francisco Moura, João Yitaca, Alberto 
Surek, Armando Laydner, Ewald Possolo, Guilherme Plaster, 
Eugenio Monteiro de Barr-os, Edmar Carvalho, Mario Ma
nhães, Milton Carvalho, Walter Gosling, Augusto Oorsino, 
João Pinheiro, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano, Rocha 
Faria, Gastão de Britto, Roberto Simonsen, Oliveira Pas
sos, David Meinicke, ( 146.) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa. o compa
recimento de 85 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo da 2"). 
procede á leitura da Aci:.a da Sessã.o nocturna>, antecedente, 
a quaJ é posta em discussão. 

O Sr. Waldomiro Magalhães - Peco a palavra. 

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

O Sr. Waldomiro Magalhães (Sobre a Acta) - Sr. Pre
sidente, não estive presente á sessão de hontem, porque o 
meu estado de saude não me permittui. AsS<im, só hoje, ao 
entrar nesta Casa, tive occasião de lêr o discurso do meu 
prezado amigo, Sr. Deputado l\iozart Lago, no qual S. E:x:. 
chama a attencão do Presidente da Commissão de Orça-
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mento para o cumprimento do disposto no art. 80 do Regi
mento Interno, que dispõe o seguinte: 

"Ao President e da Commjssão de Orçamento 
incumbe: 

a) uma vez votado o orçamento em _za discussão 
fazer um relatorio sobre a situacão financeira e eco
nomica do Paiz, aconselhando as medi':las legislativas 
necessarias; · 

b) apreciar, de conjuncto, ne:;se relatorio, o or
çamento. mostrando as divergencias Pntr6 o do anno 
que correr, a prop()sta do Governo, e as medidas 
tomadas pela Camara até esta data, quauto á Ol'dem 
financeira e economtca; 

c) fazer identico :.elatorio de apreciacão geral 
do trá.balho orçamentario, quando todos os orçamen
to& estiverem votados em 3a discussão; 

d) propôr, nesses rclatorios, :l.s medidas legis
lativas de ordem ~eral que julgar necessarias, fot·
mulando os projectos de lei, que ·l'eputar indispen
saveis para bóa ordem das finanças publicas". 

Não desconhecia, Sr. Presidente, o ~rligo que acabo de 
lêr. Não é elle, como, por equivoco, disse o meu nobre cal
lega, uma innovaçào em nosso Regimento: já existia na. 
antíga lei interna da Camara, sob o n. 1::!3. 

Devo informar, todavia, á Casa, qua o relatorio men
cionado no citado art. 80 nunca !01 fetto. Nenhum Presl
dente da Commissão de Finanças julgou neccssado elabo
rai-o, por desnecessario. visto a medida int1lcada resulta1· 
do estudo dos diversos otcamentos felLo pelos respectivos 
reiatot·es. 

As medidas legislativas propostas para melhorar a. 
situacão; -eco:n.omica-financeira do .P:a.riz provinham <lesses 
trabalhos, das mensagens jo Presidente da H.epublica e das 
suggestões enviadas á Camara pelos Min:stro., da Fazenda. 

Venho, pois, Sr. Presidente, declat·ar á (;amara, com 
a maxima franqueza, que devido á angu:=:iia do t~mpo, não 
me foi per mittido redigir este anno - .;on:o aliás nunca 
foi feito, repito, por nenhum Presidenf.c da Commissão de 
Finanças, nos annos passados - o relatorio a crue ulludiu 
o Sr. Deputado Mozart Lago. 

O Sn. HENRIQUE DooswoRTH - Accrescc ainda a cir
cumstancia de terem chegado os orçamentos á Camara, á 
ultima hora, para o respectivo estudo. 

O SR. W ALDO MIRO MAGALHÃES - Agradeço o aparte 
do nobre collega. 

Devo lembrar, entretanto, ao Sr. Deputario Mozart Lago 
que as medidas por S. Ex. suggeridas em mdicação, que 
apresentou á Casa, não foram presentes 2 Commissão de Or
çamento. 

O SR. MoZART LAoo - O nobre ortLdor t:=m razão; já ri'
clamei nesse sentido. 

O SR. W ALDOMIRO MAGALHÃES - Ne11tns conditões, 
solicito ao honrado collega !l fíneza de <'OTTIPill eccr á reunião 
que a Commissão de Orçamento vne r11allzar dentro em 
pouco, afim de sujeitar á sua consideraollo as omcndas que 
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tiver formulado, pois estou certo de que t!llas serão aprecia
das com synpathia pela Commissão e, 1·.aso mereçam seu 
assentimento, virão ao plenario da Catru..ra dos Deputados, 
que decidirá. em sua alta sabedoria collL:nanào os elevados 
objectivos de bem servir a Nacão. 

Era o que tinha a dizer. (~luito bem; muito bem). 

Em seguida, é approvada a acta da sessão 
nocturna, antecedente. 

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

O Sr. Clementino Lisbôa (3" Secretario, servindo de 1°) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

2 
Requerimento : 
Do Engenheiro Civil João Francisco de Lacerda Cou

tinho, Chefe de Seeção da Inspector-ia de Aguas e Esgoto!!, 
pcdmão seja dado solução a um veto. 

- A' Commissão de Constituicão e Justiça. 

E' lida e enviada ás Commissões de Educa
cão e Cultura e de Constituição e Justiça a se
guinte 

INDICAÇÃO 

17 - 1934 

Dispõe sobre a conveniencia de ·se estender aos corpos mili
tares de qualquer grdo e ds academias de commercio 
etc., as vantagens da promoçáo por médias. 

(Educação 22 e Justiça 56, de 1934) 

Indico, O\] Vida a Camara dos . Deputados, manifeste-se 
a Commissão de Educação e Cultura sobre a conveniencia 
de estender-se aos cursos militares de qualquer gráo, e ás 
academias de commercio e institutos technicos do Paiz, as 
vantagens da promocão por médias, estabelecidas no pro
jecto ali em estudo e de autoria do nobre collega Sr. Depu
tado Ribeiro Junqueira, regulando as ditas vantagens para 
os cursos superiores. 

Sala das Sessões, _27 de Outullro de 1934. -Mozart Lg,go . . 

Justificaçilv 

De todos os recantos do Paiz tenho r ecebido telegram
mas, especialmente dos cursos commerciaes, solicitando-me 
a interferencia no sentido de estender a outros cursos de 
instruccão e de apel"feicoamento, as salutares providencias 
consignadas no projecto alludido do Sr. Deputado Ribeiro 
,Tunqueira. 

De minha parte, não vejo inconveniencia alguma na in
novação, que até me parece optima. O regime das médias, 
quando postn em pratica, com rigor e consciencia, dá resul
tados superiores ao regime dos exames. Os exames, para os 

·. 
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estudantes, dependem da sol'te dos pontOs. A questão é re
gular com senedade o regime das médias, organizando-se 
tambem a frequencia dos cursos de maneira. rigorosa. Após 
o parecer da Commissão Technica tornarei ao assumpto, em 
face do que occorre sobre a materia nos paizes mais adian
tados do mundo. 

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

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a inserção em acta de um voto de profundo 
pezar pelo fallecimento, occorrído em Nictheroy, a 25 do cor
rente, do illustre educador e scientista, Dr. Gastão Ruch, Pro
fessor do Collegio Pedro II, membro do Instituto Historico 
e Geographico, mestre exemplar de varias gerações patricias, 
e uma das mais altas expressões moraes e intenectuaes da. 
cultura e do ensino no Brasil. 

Sala das Sessões, 27 de Outubro de 1.934. -PradoKeUy. 
-Manoel Reis. -Barreto Campello. 

O Sr. llenrique Dodsworth - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado He:a
rique Dodsworth. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela orãem) - Sr. Presi
dente, o requerimento em votacão diz, com absoluta. fide
lidade, dos altos predicados inte11ectuaes e moraes do Pro
fessor Gastão Mathias Ruch Stuzenecker, cujo fallecimento 
acaba de privar a Congregação do Collegio· Pedro IT de um 
dos seus elementos mais fulgurantes. 

Desejo, apenas, na qualidade de Professor daquelle es
tabelecimento e. em especial, na de representan!,e do Districto 
Federal, onde íem séde o Instituto padrão do ensino secun
dario, associar~me ás justas homenagens que a Camara vae 
prestar ao illustre Professor Gastão Ruch. (Muito bem; 
muito bem.) 

Em seguida, é approva<lo o requerimento~ 

O Sr . Presidente - N§.o ha oradores inscriptos. 

Se nenhum cios Srs. Deputados quer usar da palavra na 
hora destinada ao Expediente, passarei á Ordem do dia. 
{Pausa.) 

O Sr. f.toza.rt La~o - Pe~o a palavra., -pe\a ordem. 

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

o sr. Mozart Lago (Pela ordem) - Sr. Presidente. ouvi, 
com a attenção que S . Ex. me merece, as declarações do 
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nobre Presidente da Commissão de Orçamento, Sr. Depu~ 
tado Wa!domiro Magalbã.es. 

Effectivamente, já formulei, numa indicação apresentada 
â Casa, algumas das regras que reputo necessaria á confeccão 
dos diversos Orçamentos . Sobre uma dellas insisto, porque 
decorre de preceito constitucional votado com satisfação pela 
Assembléa Constituinte e é a que se refere ao aproveita
mento dos funccionarios demittidos sem justa causa. A me
dida, Sr. Presidente, visa tambem os servidores do Estado 
que ainda se encontram afastados dos respectivos lagares e . 
aquelles postos em disponibilidade e remettidos, depois, para 
cutras reparticões . 

Nestas condições, parece-me regra de . estricta justiça 
que, no preenchimento das vagas que forem ()()Correndo nos 
diversos Minislerios, se considere a situação de cada um de.s
se.s funccionarios. afim dt> que voltem aos cargos que tinham 
ou que preferirem. 

Em São Paulo, Sr. Presidente, a Associação dos Fun
ccionarios Publicas, como V. Ex. verá pelas publicações do 
COTreio Paulistano de i9 de Setembro e de 21 de Outubro 
corrente, já está cogitando do assumplo e fazendo larga cam
panha no sentido do aproveitamento dos funccionarios. 

O SR. HENRIQUE DooSWOl\TH - Os representantes do 
funccionalismo publico, na Camara, deviam secundar a actua
cão de V. Ex. 

O SR. MOZART LAGO - Para que a Casa tenha scien
cia do meu ponto de vista, passo a ler, para que constem des
tas ligeiras considerações, as noticias publicadas no Co'I'Teio 
Pa:ulista:no, a que ha pouco alludi. (Lê) 

CAMPANHA EM PI\OL DA REINTEGRAÇÃO DE TODoS OS 
FUNCC:.IONARIOB 

Serd promovida pela Associação dos Funccionarios PublicQs, 
de São Paulo 

Segundo nos informou o Sr _ Victor de Carvalho, presi
dente da Associação dos Funccionarios Publicas, de São Paulo, 
este orgão de classe vae iniciar a campanha em prol da rein
tegração dos funccionarios publicas que, a qualquer titulo, 
foram afastados dos seus cargos, durante o período do go·· 
verno discricionario . 

Consoante nos affirmou ainda aquelle senhor, esse Ins
tituto de defesa dos interesses da classe dos servidores do Es
tado, deseja que parta de São Paulo a iniciativa deste gesto 
nobre e da mais estricta justiça, pondo-se em execucão o 
dispositivo no paragrapho unico do art. f8 da nova Consti
tuição. 

Para tanto, desde já, deverão os interessados remetter 
para a séde da Associação dos Funccionarios Publicas do Es
tado de São Paulo, á rua Senador Fe!jó n. 4, 6° andar, nesta 
capital, os dados necessarios: nomes, cargo que occupavam, 
motivo do afastamento, bem como exposição detalhada do 
caso. 

REINTEOMCÃO DE FUNCCION~IOS PUBLiCOS PREJUDICADOS DU
RANTE O PERlODO DISCRIOIONARIO 

A Associação dos Funccionarios Publicas, como já teve 
occasião de noticiar pela imprensa, está empenhada em con-
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seguir a reintegração dos funccionarios publicas que, durante 
o período discrioionario, foram afastados de seus cargos ou 
prejudicados. 

Entretanto, para facilitar o serviço e para que as pro
videncias dn Associação logrem pleno exi1.o, urge que o~:
interessados dêem, por escripto, em carta bem legivel, as in
formação abaixo: 

1) Nome. 
2) Cargo. 
3) Data da admissão. 
4) Se é effectivo ou contractado 
5) Data e forma do decreto, acta ou ordem que deter-

minaram o afastamento. 
6j Vencimentos. 
7) Motivos do afastamento. 
8) Outras informações que julgarem opportunas. 

A Associação já recebeu de varias funccionarlos o pe
dido de assistencia judiciaria; entretanto. a maioria dessas 
pedidos veiu incompleta.. E' necessario que os interessados 
mencionem endereços para respostas. 

O Departamento Jurídico está dirigindo, aos que man- ·· 
darem pedidos incompletos, circulares para que escrevam no
vamente, dando as informações. acima requeridas. 

Era o que tinha a qizer. (Muito bem; muito bem.) 

ORDEM DO DU 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
re:~imento de 104 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder á votacão da materia, 
que se acha sobre a mesa. 

Constando a Ordem do dia de "Trabalh(} de Commissões", 
vou ~evantar a Sessão, convocando uma extraordinaria para 
amanhã, domingo, ás 16 horas, com a seguinte 

5 

ORDEM DO DIA 

Votação do requerimento n. 85, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se as em·prezas concessiona
rias ou contractantes de serviços publicos já se adaptaram 
ao que estatue o art. 136 da Constituic.ão (discussão unica). 

Vota cão do requerimento n. 86, de i 93i, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre estudos proposto:;, attinenles a 
ferro-viaríos (discus,ção unica) • 

Levanta-se a Sessão ás H horas e 27 mi
nutos. 
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Emendas ao Orçamento da Reeeita 

IIIMENDAS acceitas PELo SR. PRESIDENTE: DA 
C~ DOS DEPUTADOS 

N. 1 

Emenda suppressiva. ao Orçamenf.Q da Receita: 
Supprima-se: 
Da rubrica VI - das .. Rendas d08 estabelecimentos de 

lnstruccão, educação e ensino" - o n. 95: "Renda da Facul
dade de Direito de São Paulo". 

Justificação 

A Faculdade de Direito de São Paulo passou, por acto 
do Governo Federal, a fazer pe:rte da Universidade de São 
Paulo. Nenhuma renda p6de, pois, auferir della a Uniã(). 

Sala das Sessões, 17 <le Setembro ãe 1934. - A.lcantara 
Machado. - Ho'l'acio Lafer. - 11en7'ique Baymo.. - Ranul
pko Pinheiro Lima. -Barros Penteado. 

1f • .! 

.A verba V - De Rendas d~s Impootos: 

Imposto sobre loterias. 

Substitua-se pelo seguinte : 
V. Imposto eobre loterias: 

Si) Quota mínima a ser paga pelo aotual 
concessionario ...... . .......... . 

62) Imposto de 5 o/. das lc-teria·s estaduaes 
63) Saldo da arrecadação de 1 de Abril a Si 

de ~embro de 1934 (art. 186 da 
Constituição Federal - art.s. H e 
12 do <looreto n. 21.143, de iC de 
Março de Hl32) ............ .. . . 

J ustifica.ção 

:1 o. ao o : 000$000 
3.750:000$000 

f2.077 :000$000 

26.427:000$000 

As quot~ sobre loterias f~ram estabelecidas para ser 
integralmente applicadas em obras de caridade e instrucção. 
(Decrew n. 2Li43, de 10 de Marco de 1932.) Pelo art. i86 
da Constituicã() Federa! esse producto, creado para fim de-
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terminado, não poderá ter applicação di((e'T'ente, e os seus 
saldos serão incorporados, no a:nno seguinte, á respectiva re
ceita (art. 186 cit.). 

O saldo das quotas, arrecadado no eorrer deste exercicio, 
isto é, a partir de 1 d e Abril até 30 de Setembro u!timo, foi 
de 8. 288:800$000 e até 31 de Dezembro será precisament~ de 
12.077 :000$000, saldo esse que, ·em obediencia ao dispositivo 
insophismavel da Const it.uição, deverá ser incorporado á Re
ceita para o exercício de 1935, afim de ser distribuído no 1" 
trimestre du anuo vindouro (at'ts. 11 e 12 do Decrel.o nu
mero 21.143, de 10 de Março de 1932) .. 

.Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Xavier de 
Oliveira. 

EMENDAS não acceitas PEJ,Q SR. PRESIDENTl! DA 
~ DOS DEPUTADOS 

N. 1 

Ao Orçamento da Receita : 
Onde convier : 
O contribuinte do imposto sobre a renda que não haja 

feito a respectiva declaração perante a repartição compe
tente em tempo util, e em relação ao actual exercício e aos 
passados, poderá fazel-a dentro do prazo de 60 dias. Feita, 
assim, a doolaração, gozará o contribuinte - mesmo o que 
esteja sendo ·cobrado judicialmente - de todas as vantagens 
e terá o prazo de 60 dias para o pagamento, que não será, em 
hypoLhese alguma, de importancia superior ·áquella a que 
estaria obrigado se a declaracão houvesse ~ido feita em tempo 
pl'oprio. De igual favor gozarão os que, tendo feito ern tempo 
a declaracão, não pagaram o imposto até esta data . 

.Sala das Sessões, 26 de Outubro de i 934 . - Acunio Tor
res.- Cardoso de Mello.- A . C. Pacheco e Silva . -F. 
Marcondes. - Adolpho Bergamini. - João Beraldo. - Ge
neroso Ponce Filho.- Mario de A Ramos.- Herectiano Ze
naide - Figueiredo Rodrigues. - RanulJJho Pinheiro Lima, 
- Veloso Borges. - Acyr Medeiros. - Manoel Novaes. -
Pedro Rache.- Solano da Cunha.- HoméTo Pires.- Lauro 
H Passos. - João Alberto. - Ruy Sa.ntiQ{Jo ~ Rocha Fa
ria. - Humberto Moura - Guedes Nogueira. - Souto Faho. 
- Th. Monteiro de Barros.- Am.ula Camara.- Henrique 
Ba111114 - C. Morais Andrade. - Carlota P,. de Queiroz. -
Abreu Sodré. - Moraes L(!'fne, - lvsé Ulpiano - Arlindo 
Leoni - Rodrigues Doria. -.Joaquim Magalhães.~ Alfredo 
da Matta. - Teú;eira L eite. - Walter James Goslinq. -
Godo(Teda Menezes. --Cg.rlos Li-ndenberg. - Fernando de 
Abreu. - Theirs Perissê. - Chrútovã.o Barcellos. - Pra.r]() 
Kellv. 

N. 2 

Emenda ao orçamento para i935 . 

Onde convier: 
Art. Ficam isentos de impostes e taxas federaes, esta.

duaes e municipaes de qualquer natureza, a gazolina e lubri
fi-cante destinad~ aos serviços da Aviação Militar, que forem 
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adquiridos por conta da sub-consignação .n . . 2, da consigna
ção material permanente. da verba ~·. 

Art. Revogam-se as disposições .em contrario. 

Justificação 

O pro,iecto de Orçamento para 1935 reduz .a respectiva 
verba (7" - Consignação Material - Sub-consignação n . 2 
- Material de consumo) de 500:000$000 em r elação ao Orça
mento de 1934-1935 . Tendo em vista, que essa verba já se 
mostrou <ieficiente para as necessidades da Aviação Militar. 
torna- se necessario diminuir as despesas de acquisicão, de 
modo a evitar a paraly.sação dos vôos, inclusive os do Correio 
Aereo Militar. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. -Prado Kellv. 

N. 3 

A) - Fumo. Art. 3°, § 1° (Decreto n. 22 . 262, de 1932) . 
Accrescente- se na alínea vr "Fumo em corda ou em 

folha. de produccão nacional", por kilogramma ou íraccão, 
$200. 

Renda approximada, além da orçada, 10.000:000$000 . 

B) - Calçados, § 6". 
Accrescente- se na alinea. VI: 
Tamancos de luxo, taxa $150. 
Renda. 500 :000$000·. 

C) - Perfumarias, § 70. 

Modifique-se para o seguinte : 

·Restabelecidas as taxas do decreto n . 17. 464, de 6 de 
Outubro de i 926, com a obrigação de trazerem os productos 
etiquetas com o& preços marcados pelos fabri cantes, não 
podendo ser vendidos no varejo por preços superiores a 20 % 
sobre os valores indicados nos rotulos, sob pena de incor
rerem ()S infractores na multa de 2:500$ a 5:000$. 

Renda: 5.000:000$000. 

D) - Especialidades pharmaceuticas, § so.-
Modifique-se para o seguinte: . 
Restabeleci das as taxas do decreto n . 17. 4-64, de Outu

bro de 1925, nas condições especificadas no § 7° das perfu
mar ias, sujeitando os infractores ás meamas :Penalidades . 

Renda : 3.000:000$000 . 

E ) - Conservas, § 90. 
Elimine...se a palavra ti granet, e í.'edija-se do s~guintb 

modo : · 
Letra J - Biscoutos, bolach as e semelhantes, de qual

quer modo acondicionados. 
Letra K - Chocolate, de qualquer mooo acondicionado, 

em pó, em massa, bombons, !ondants, marron.s glacés e se-
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melhantes, caramellos. balas; letra L - Massas alimenticias, 
maearrão, talharim e semelhantes pe qualquer modo acon
dicionados, por 0,250 gra.mmas ou fracr;.ão, $050. 

Nota - 4. • Nenhum producto podqrá ser vendido pelas 
fabricas d·e conservas, ou sel" exposto á venda pelos commer
ciantes, sem {lstarem devidamente acondicionados, isto é, en
Jatados, ~mpacotados, em caixas, frascos, etc., devidamente 
senados. Multa de 2:500$ a. 5:{100$000. 

Nota. - 5. • A tributação continúa a ser a mesma das 
letras: de A a K, do referido § 9° do art. 3°, do deoreto 
n. 22.262, de 1932. salvo com referencia ao .acondiciona
mento - que passa a ser obrigatorio, attingindo o imposto 
a tOdo e qualquer producto, sem excepcão. 

Renda: 2.000:000$000. 

F) - Tecidos, § !2. 
Modifiquem-se as alineas VII, VIII e IX, cujos productos 

passam a incidir nas mesmas taxas por Ill.etro ou fracção, 
em vez de peso. 

Renda: 5.000:~00$000. 
Nota. - 1. 0 Os tecidos beneficiados, tintos, retingidos ou 

estampados, pagarão em geral nova taxa. 

G) - Artefactos de tecidos, § 13. 

Act1'escente~e na letra A: mupões de .!banho, para 
quarto ou kimonos, com as taxas correspondentes á alinea I. 

Na letra R: toda e qualquer roupa feita, com as seguin
tes taxas: 

Ternos ou vestiarios, calcas e paletots, vendid()s separa
damente ou não: 

Para homem, de alg-odão .....••.•....•....••.•.... 
Idem de linho . : ............................... . 
Idem. de lã ou casemira. ......................... . 

Para meninos: 
De algodão •..................•.........•..••. • 
Idem, de linho . . ...............•.....•.•......... 
De lã ou casemira e seda. . ....................... . 

Para sen'Q.oras ·ou meninas: 

Vestidos .ou costumes, separados ou não, as suas 
"Pecas. 

De algodão puro . . ......................... · · · · · · 
De linho, simples ou composto . : .............. · · · 
De lã ou casemira .................... · · · · · · · · · · · · 
De seda. simples ou composto .............••. · •. · 

:f$000 
2$000 
5$000 

. $500 
1$000 
2$500 

$50() 
f$000 
2$000 
5$000 

Aoorescentee-se: Nota. H. Os .a.rtefactos de tecidos fabri
()3(Jos com tecidos compostos, de algodão e lã, algodão e _seda. 
etc., que não tiverem taxa. coresrpoudente a.I}S eoru:~ccion~
dos com outra mataria, pagarão as taxas das materxas maxs 
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tributadas. Exemplo : os de seda e algodão devem pagar 
como seda. 

Rend~: 5.000:000$000. 

H) - Chapéos, § i6 . 

Accrescente-se na l'etra B : 
Carapuças ou fôrntaS para senhoras ou meninas: 
Até Q preço <le 10$000 . .. ... .... . .. . . . . ... ....... . 
De mais <le :10$ até 20$000 . . .. .. . . .. .......... . 
De mais de 20$ até 50$000 . .. . ....... .. .. ... . .... . 

Cobrando-se mais 1$000 por 50$000 ou fracção. 
Renda : 5C0:000$000. 

Loucas e vi<lros, § i 7 • 

$300 
$500 

i$000 

Al'ém das taxas enumeradas, acer escente-se na letra C: 

Garrafas communs, para qualquer fim e frascos de vi
dro, de qualquer cór, pagando as taxas correspondentes ás 
alíneas VI e VII. 

Renda: 500:000$000. 

J - Ferragens, § 18 , 

A-ccr,escente-se na letra D. 
Artefactos em geral : 

De bronze, cobre, aco, zinco, ferro simples ou não, gal
vanizados, ~te. , folh-as de Flandres, ainda não tributados, para 
qualquer fim e sem excepção, por kilo ou fracçãú: 
De ferro simp'I:es, aço, zinco ou folha de Flandres $060 
De nickel, bronze ou cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 
De ma teria não eSpecificada .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. $200 

Renda : i'. 000:000$000 . 

K) - Tintas, §· 26 . 
Acrescente-se na letra F . na classe das materias e suh

stancias de tinturarias ou pinturas, toàa e qualquer tinta 
ou anilina em pó, em massa e para qualquer fim, ainda 
mesmo como materia prima, inclusive os acidos e acetatos. 

Com as mesmas taxas estabelecidas no deereto numero 
22.262, de :1932 . 

Renda: :1.000:000$000. 

L) - Ladrilho, tijolos, etc., § 36. 
Accrescente-se - 6.0 Tijolos ou telhas: 

Tijolos perfurados, refractarios, de tamanhos su
periores aos usuaes, inclusive para pavimenta-
ção por unidade· . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . $020 

Tijolo Íypo commum, por unidade . . . . . . . . . . . . . . . . $005 
Telbas em gera.!, por unidade .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. 503() 

Renda: S.000:000$000. 
Nota - Afim de gozar do abatimento de 5 % na quebr& 

dos productos acima enumerados, dev~rão -os fa.bri~tes fa-
c. D. - VOLUME VI 21 
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zel-o na propria. guia seUe.da, sol> pena de ~er<ler ta1 con
cessão. 

Sa!l'a das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Mazart Lagq, 

N. 4 

Ao -orçamento da Receita. 
Onde convier : 

Para o effeito do pagamento global do imposto sobre 
a renda, serão computados, nos descontos de que trata a lei, 
os impostos municipaes, estaduaes e federaes, que recajam 
directamente sobre o contribuinte. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Acurcio 
Torres. - Cincinato Braga. - Ranulpho Pinheiro Lima. -
Barros Penteailo. - Henrique Bayma_ - AbTeu Sodré. -
Akantara Machado. - C. Morais Andrade. - Carlota P. de 
Queiroz. - Moraes Leme. - A. Sici-liano. - José Ulpiano. 
- Thiers Perissé. - Prado Kelly, 

EMENDAS AO ORCAMENTO DA AGRICULTURA 

EMENDAS 

N. i 
Onde convier: 
Destaque-se ou augmente-se das seguintes quantias: 
PaTa coristrucçéio : 

Para a construccão de uma Estação Espe
rimental de Gafé, em Batur ité, Ceará. 

Idem - Para uma Estacão de Monta, em 
Qui:x:eramobim ... - .. ............... . 

Justific~ão 

200: 000$000. 

150:000$000 

Já é tempo de attender (} Governo Federal ás necessida
des de ordem technica do norte do Pniz, principalmente no 
que {}iz respeito á transformação por que deverão passar os 
processos agrícolas, antiquados e obsoletos, daquella região. 
Os servicos acima indicados se justificam plenamente, e bas
taria um estudo attento· da distribuicão dos orgãos tecbnicos 
e dé aprendizagem custeados pelo Ministerio da Agr icultura, 
para ver-se a injustiça flagrante que se tem praticado con
tra os Estados do Norte, neste pa.rticular. Pod~ria accrescen
tar ainda que o Ceará tem sido até injustiçado nessa distri
buição feita, a tal ponto, .que um Ministro da Agricultura 
houve que, ~mbora cearense, não lhe doeu a consciencia 
nem tremeu a mãQ ao assignar o acto que transferiu daquelle 
Estado para o rico .e prospero Estado de Pernambuco a ln
spectoria Agricola ali existente desde havia algum tempo. 
Os serviQos, pois, que a emenda supra manda crear se justi
ficam plenamente, ainda, Delas razões que passo a expôr 
succintamente. Uma estacão experimental de agricultura, 
localizada no Crato, attenderia não. só ás grandes necessi
dades da ~ona mais fertil de todo o sertão nordestino, bene
ficiada que é pelas innumeras nascentes permanentes da 
Serra do Arar ip.e, mas tambem poderia ser igualmente util 
ás populações dos quatro Estados que se convizinham com 
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aqueUa. · cidade, onde, por assim dizer, se vai educar a ju
ventude de todos aquelles rincões sertan~jos. Os ben·eficios 
de um tal serviço, pois, d~ixariam de se limitar a um só, 
mas se estenderiam, igualmente, a cinco Estados da Feder a
cão, ou sejam - Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, 
Pernambuco e Piauhy. . 

O mesmo racicionio poder-se-á applicar á Estação Ex
perimental de Algodão. em Lavras, e ao Serviço Technico 
do Café, em Baturité. Concluo por dizer que o Governo F e
deral não deve e não póde continuar indifferente ao pro
blema do oleo de oiticíca no l'iordéste . Auguro para elle um 
futuro que não será menos promissor do que o dos productos 
de sobremesa de que depende· qua., i que exclusivamente a 
·nossa economia: café. assucar e cacáo . Reclamo, pois, da 
douta Commissão de Orcamento a sua attencão para essa in
dustria nascente do nosso Paiz, advertindo- a, ademais, de 
que industriaes e commerciantes estrangeiros j á têm para 
el!a voltadas as suas vista~". Não é demais prever que a 
producção, em alta escala, do oZeo de oiticica não póde dei
xar de interessar a todos os grandes paizes industriaes do 
mundo . 

Deante de tudo que fica exposto, temos como plena
mente justificada a emm1da supra, que visa, antes de tudo, 
chamar a attencão dos poderes publicos para mais este re
levante problema da nossa economia. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934.-Xavier de 
Oliveira.- Pigueiredo Rodrigues. 

N. 2 

Emenda ao projecto de Orçamento do Ministerio da 
Agricultura : 

Propomos que se fncnm as seguintes reducções na verba 
n. 4 do Depnrlamento Nacional da Producção Animal e que 
com o totnl dessas rednccões, na imporlancia de 400:000$, 
se eslabelaça umn. nova dotat·iio, como abaixo se vê : 

:1' Reducçt!o. Na sub-consignação n. 2 (MateTial). le- . 
tra d-- 150:000$000. 

2' Reducçüo. Na mesma sub-consignação, letra e -
100:000$000 . 

3' Reducção. Na sub-consignação n. 3 {Material), le
tra d- 50:000$000. 

4a Reducçáo. Na mesma sub-consignação, letra e -
50:000$000. 

·5' Reduccão. Na mesma .sub-consignação, letra f 
50:000$000. 

Dotação nova. 

Accrescente-se, na verba n. 4 (Departamento Nacional 
da Producção Animal), sub-consignação sob n. 6: Para.. pre
mi os ás Sociedades Agrícolas e de Çriadores que prom?
verem exposições de productos da agricultura e àa pecuar1a, 
no anno de 1935 - 400:000$000. 

Justificação 

As exposições agro-pecuarias, que se têm inaugurado 
nos diversos E stados da. Federação, são custeadas pelas !'eSPe-
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ctivas administrações ou por sociedades de claSse. A União 
não deve ficar indifferente a essas tão utei iniciativas; deve, 
ao contrario, incentivai-as e este é o motivo justificante da 
presente emenda. 

Sala das 3essões, 21 de Setembro de i934. - BarTQS 
Penteado. 

N. 3 

Emenda ao projecto de Orçamento do Ministerio da 
Agricu!tura: 

Transfiram-s~ da v~rha 3" (Departamento Nacional da 
Produccão Vegetal) para a verba z· (Departamento Nacional 
da Producção Mineral) as seguintes parcellas: 

i) Da sub-consignação n. 29 (Pessoal Variavell, letra i 
(Serviço Technico do Café), a importancia de 300:000$000. 

2) Da sub-consignação n. f, letra d ('Material e Di
reataria do Ensino Agrícola), a importancia de 500:000$000. 

3) Da mesma sub-consignação, letra e {Serviço de Fo
mento Agrícola, digo da Producção Vegetal), a importancia 
de 300 :000$000. 

4) Da mesma sub-consignação, letra f (Serviço de De
fesa Sanitaria Vegetal), a importancia de 1.00 :OQ0$000. 

5) Da mesma sub-consignação, letra h (Serviço de 
Plantas Texleis), a importancia de :100:000$000. 

6) Da mesma sub-consignação, letra i (Serviço d€ Ir
rigação, Colonização e Reflorestamento), a importancia de 
200:000~000. 

7) Da. mesma sub-consignação, letra i (Serviço. Te
chnico do Café), a importancia de 400:000$000. 

8) Da suh~consignacão n. 2 (Material), letra d (Dire
ctoria do Ensino Agrícola), a. importancia de 500 :00().$000. 

9) Da mesma sub~consignacão, letra e (Servico de Fo
mento da Produccão Vegetal), a importancía de iOO :000$000. 

10) Da rne~ma sub-consignação, letra h (Serviço de 
Plantas Texteis), a importa.ncia de 10{) :00{}$000. 

1f) Da mesma sub-consignação, letra i (Servil/O de Ir
rigação, Colcnizacão e Reflorestamento), a importancia de 
200:000$000. 

:1.2) Da mesma sub-consign:acão, letra i (Servico. Te-
chnico do Café), a imp.ortancia de 200:000$000. · 

13) Da sub-consignacão n . 3 (Matterial), l'€tra ''e" (8er
vico de Fomento da Producção Veget.at) a. imporLanoia. de 
200:000$000. 

H) Da rr>..esma. sub-consignação, letra "i" (Serviço àe 
Irrigacão, ·Colonização e Reflorestamenw) a. importancia de 
200:000$000. 

i5) Da mesma sub-consignação, letra "j" (Serviço 'l'e
chnieo do Café) a :importancia de 300:000$000. 

16) Da sub-consigna.~ão -n. 4 (Material) a. importancia 
total de 150 :iJ00$000. 

:17) Da sub-consignação n. 5 (Material) a. importanoia. 
total dE> soo :ooo;ooo. 

iS) Da sub-consignação n. 6 (Me.t.er!al), a importancia 
de 200 : 00~000. 
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i9) Da. sub-consignacão :n. 6 (MatePial) a importancia 
total de 1. 000:000$000. · 

Sommam as 19 transferencias propostas a importancia 
de cinco mil quinhentos e cincoenta contos de réis. 

Com o praducto das transferencias acima propomos a 
majoração de diversas dotacões da verba n. 2 (Departamento 
Nacion~t da Producção Mineral) e a creacão de novas dota
ções, como abaixo se vê: 

Majorações; 

Material: 1) Sub-consignacão n. 1, letra "c" (Servico 
de Fomento da Produccão Mineral), de 750 :000$000 para 
1.000:000$000. 

2i Sub-consignação n. 1', letra "c" (Serviço G-eologico 
e Míneralogico), de 120: OOOSOOO para 300.:000$000. -

3) Sub-consignar,;ão n. 2, letra "c" (Servi(}O de Fomento 
da Producção Mineral), de 200 :000$ para 400 :000$000. 

4) Sub-consignação n. 2, letra "s" (Servi co Geologico e 
Mineralogico), de iOO: 000$ para 200 :000$000. 

5) Sub-consignação n. 3, letra "c" (Serviço de Fomento 
da Produccão Mineral), de 200:000$000 para. 300:000$000. 

6) Sub-consignação n. 3, letra "e" (Serviço Geologico e 
Mineralogica, de 70:000$ para 150:000$000. 

Importam as majorações propostas em novecentos e dez 
contos de réis. 

Dotações Novas 

Material Permanente. 

Sub-consignação n. i: 
Letra "f": Para acquisicão de duas sondas destinadas a 

pesquisas de !)etroleo - 3.000:000$000. · 
Sub-consignação n. 3, letra "f": Para pesquisas de pe

tro!eo, feitas directamente pela. União ou pelos Estudos, nos 
termos do § 3° do art. ii9 da Constituição Federal 
i .640:000$000. 

Justi(icat;ão 

Um verdadeü•o crime tem sido o desamparo em que 
a União tem deixado, até agora. as actiYidades particulares, 
que agem no campo da producção mineral; esse estado de 
abandono não póde :perdurar; ind-ispensavel é que cesse essa 
indifferença clamorosa em relar,;ão á producção mineral', 
quando outra3 fontes de riqueza economica do Paiz são 
assistidas, moral e financeiramente, pelos poderes publicas. 

Uma riqueza mineral escondida no subsolo, para ser 
exp!onda e{!onomieamenle, em beneficio <l.a conectividade 
e, portanto, come gt""ande faetor do a~mento da eco.nomia 
nacional, precisa ser descoberta, pesqUlsada, prospecctona.da 
e avaliada. Sómente então eila adquiro valor e poderá ser 
explorada. Mas, todos esses trabalhos requerem conhecimen
tos technicos de especialistas e só poderão ser executados á 
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custa da inversão de capitaes, ás vezes vultosos, sob a fór
ma de uma verdadeira aventura, porquanto, como a prl)pria 
palavra indica, pesquisas, esses trabalhios sâ·o executados 
com o objectivo de procurar a existencia de determinada ri
quezas míneraes. Quantas vez?s esses esforços resuJ,tam 
infructiferos, á custa do dispendio de grandes capitaes, ou 
porque as pesquisas terminam pela certeza da não existen
cia da riqueza procurada ou porque esta não offerece condi
ções de ser ·explorada economicamente. 

O trabalho do mineiro pesquisador tem diante de si 
sempre o desconhecido referente á possibfl'içlade de encon
trar um deposito mineral capaz de justificar e garantír um 
exiLo não só da propria pesquiza, como lambem do capital 
inicial e da propria exploração posterior . 

Em relação ás pesquisas de petroleo, então, as incerte
zas e difficukiades crescem de vul•to, não só porque, infe
lizmente, ainda são muito escassos os ~onhecimentos da 
nossa geologia. como tambem porque essas pesquisas sómen
te se podem fazer por meio de sondagens profundas, caras ~ 
demoradas. 

No entretanto, empresas particulares estão, á custa de 
dispendio de grandes capitaes, de energias dignas da maior 
consideração, desenvolvendo trabalhos de pesquisa de petro
leo tendo para sí \'oltados os olhos um tanto indifferentes 
dos Poderes Public.os. E sses grandes patriotas só merecem o 
nosso respeito, admiraciio e reconhecimento; eHes estão pro
curando descobrir uma riqueza, base da nossa independen
cia; sua iniciativa deve, pois, ser acorocoada, estimut ada e 
assistida materialmente pela União. 

É este o principal objectivo visado pela emenda, que 
temos a honra de apresentar. 

Se quizermos estabelecer um 'fi,reiro paralello entre as 
verbas do orçamento da Republica referentes ás Producções 
:Mineral, Animal c Vegetal, verificamos, desoladamente, 
quanto é a primeira collocada em plano inferior em relação 
ás ·outras duas. É assim que, para a produ c cão mineral o 
projeclo de orçamento reserva. uma verba ridicula. de réis 
7.356 :700$000, ao passo que, para as demais, consigna uma 
verba de 61.11 4:000$000. 

Mas, <> lavrador que quizer explorar a producção de 
café, algodão, fumo, cereaes, etc . sabe onde encontrar as 
terras e condicêlles çlimatericas f.avorav~is; têm á mão as 
sementes seleccionadas, o auxilio dos tec'lmioos íederaes, e 
estaduaes, os adubos, os insecticidas etc. Tem elle, de ante
mão, os ~lementos precisos para calcular os resultados da 
sua lavoura; nada ou quasi nada lhe falta. · 

O criador tambem tem todos os elementos necessarios 
para a organização dos trabalhos, podendo, pois, com relati
va ~eguranoa, calcular os resultados da sua iniciativa. ~s
colbe para. isso, á vontade e com os ·conselhos dos techmcos 
da União ou dos Estados, os terrenos para pastagens, QS re
productores, as forragens mais convenientes; têm á sua 
m!io todos os recursos de qeu as organizações pubHcas es
pecialisadas dispõem para o combate ás ~pizootias. H a_ ajn
da, para sua illustracão e a~ilio, as rev1stas, as expos1çoes, 
os postos de monta, etc .. 

E, em :relacão aos que trabalham pelo augmento da. pro
iiucoão mineral? Quasi nada, para não se dizer nada existe. 
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Desejamos, agora, justificar rapidamente a reducção ou 
suppressão de verba, cujo montante a nossa emenda manda 
transferir para o Departamento da Prodticção Mineral. 

~ara isso, vamos rever as reducções propostas, como a 
segmr se declara: 

1'- A primeira transferencia, de 300:000$000, e ~ verba 
de 800:000$000, sob consignac~o n. 29, letra j. O total da 
verba é destinado ao serviço technico do Café. 

Trata-se de verba destinad<J. ao pagamento de pessoal 
technioo e administrativo de caracter transítorío. 

Somos, o primeiro signatario desta emenda cafeicultor; 
somos, portanto, insuspeitos para pleitear uma' medida des
te genero. A lavoura cafeeira está, de longa data, sob o re
gime de super-jproducção, até ha muito pouco tempo a 
União nunca soube da existencia dessa lavoura, que nunca 
recebera da mesrr..a a mais leve assistencía. Assim ella 
nasceu, cresceu e de tal fórma prosperou, trazendo para o 
Paiz grande parte dos recursos para. a satisfacão dos nossos 
compromissos externos, que trouxe, como consequencia., gra
ças ~ indif!eren11a da União, grande mal da super-producção. 

A colheita, a sêcca, o despolpamento, o beneficio do 
café, são feitos á custa de ensinamentos obtidos pelos pro
prios productores, com o auxilio do commerci() respecti
vo, sempre em contacto directo com elles e com o effi
cassissimo auxilio dos industriaes, fabricantes € fornecedo
res de machinismos empregados naquelles serviços. 

Achamos, portanto, que a assistencía da União em rela
ção á lavoura oafeeira, deve ser conduzi~a com mais com
medimento e parcimonia, em um terreno tambem mais apro
priado . Desta fórma, nós justificamos todas as reduccões re
ferentes ao Café. 

8- 9- 10- 11 - 12. -Trata-se de verbas desti
nadas á acquisicão de material permanente para os diver
sos serviços do Departamento da Producção V~getal, que 
supportam perfeitamente a reduc~ão proposta, na importan
cia de 1. 600 :()00$000 de uma verba no total de 4..585:000$. 

8 - 9 - 10 - H - i2. - Trata-se de verbas desti
nadas á acquisicão de material de consumo e de transfor
mação, cuja dotação é de 5. 700 :000${)00; a reduccão pro
posta somma a importancia de i.iOO :000$00{). 

13 - 14 - 15 - Esta verba é para Diversas"Despesas; 
sua dotação ~e ~e 2. 775 :000$000. A emenda ~ropõe uma. 
transferencia de 700 :OG00$000. 

16 - Propomos a transferencia do total dessa verba 
de 150:000$000, destinada á acquisição d'e uma propriedade 
agrícola no Estado de Minas Geraes, -para a installacão de 
instanaião de campos experimenlaes do Servico Technico do 
Café. As razões justificativas desta trans:ferencia j§. foram 
adduzidas mais a traz. 

17 - A emenda visa transferir a tot.al1uade da. vel'ba 
d'E. 500 :000$000, cuja applicacão é a acquisição de dez pro
priedades agricoias, nos Estados de São Paulo, Minas Geraes, 
Rio de Janeiro, Espirilo Santo, Bahia e Paraná, destinadas ã 
in.stallação de campos ex:perimentaes do Serviço Technico do 
Ca:fé. Razões justificativas, as já adduzidal>. 
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18 - Esta verba se destina á construcção de diversas 
depe.ndencias na Esbação Experimental d-e Botucatú, Estado 
de São Paulo, Propõe-se sua transferencia total, pelas ra.
zões já apontadas. 

19 - O projecto do orçamento consigna a verba d'e 
1. 000:000$000, àestinada á construccão e installação de -oito 
usinas centraes de despolpamento, seccagem e beneficio de 
Café, sendo cinco no Estado de SãQ :Paulo e tres no Estado 
de Minas Geraes . 

Essa verba é, positivamente, insufficiente rmra a con:. 
struccão e installação de oito usinas, a não sei" que sejam 
e lias de caracter demonstrativo. Talvez seja. uma medida de 
grande alcance; entretanto, no rn{)rnento, ella é, a nosso ver, 
perfeitamente dispensavei. 

Esperamos aue a illustrada. Commissão de Orçamento 
haja por bem, acolhendo os argumentos consf.antes desta 
justificação, acolher a "Presente emenda, dando-lhe parecer 
favoravel. 

Sala das Sessões, 2i Setembro de i934. Barros 
Penteado. 

N. 4 

Emenda ao Projecto de Orcamento do Ministerio da 
Agricultura. 

Transfira-se da verba 3a. (DGpartamento Nacional da 
Producção Vegetal), sub consignação n. 29, letra i (Pessoal 
variavel), a parcella de 500:000$000 (quinhentos cot.tos de 
réis)', para a verba 7" (Subvenções e Auxilias), sub consi
gnucão n. 3, com a seguinte rubrica: 

Estado de Siio Paulo 500:000$000. 

Justificação 

A verba consignada para <> Pessoal variava!, teehnico 
e administrativo, na importancia total de 9, 471> :0001000, 
póde per!eitamlmte softrel' a reduccao proposta por esta 
emendu. Trata-se de pessoal transítorio, podendo, portanto, 
o Governo adrnittii" tão somente o que julgar estrictamente 
neoessario á effioiencia dos serviços desse Departamento. 
Todo esse pessoal, -sendo de Mracter transitaria, póde a 
qualquer momento, tendo em vista O interesse P.Ublico, ser 
dispensado, sem ser ferido nenhum direito adquirido. 

Quanto á dotação, sob a i'órm.a de auxilio ao Estado de 
São Paulo, ella se justifica cabalmente. 13ão Paulo tem des
envolvido, de um modo surprehend~;nte, suas aetividades no 
campo da producção vegetal referente ás plantas texteis. 
Uma simples visita ao seu pavilhão, na presente Feira de 
Amostras, mostra a verdade contida na refarencia supra. 

Especialmente em relacão ao algodão, o Governo do Es
tado de São Paulo, através dos seus technicos especialisa
dos, tem conseguido resultados realmente admiraveis, com 
grande proveito -pa.ra a economia nacional. Haja visto o vo
lume apreciavel da exportação desse proáucto vegetal, oriun
do da. lavoura paulista. E' tambem digno de se mencio
nar {) cuidado com que se Úlm naquelle Estado tratado da. 
selecção do algodão, conseguindo-se obter variedades com 
fibras até de 3~ millimetro.s de comprimento. 
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E São Paulo não euida desse problema unicamente para 
si; fal-o em bem da communhão brasileira, sem visar ne
nhum espírito regionalista. Basta, para comprovar esta re
ferencia, citar o seu largo gesto de fraternidade, fornecen
do cento e cíncoenta mil kílogrammos de sementes de al
godão a tres Estados do Norte. 

Pelas razões acima, tão singularmente expostas, julga
mos ter plenamente just ificado a emenda que temos a hon
ra de submetter- ao estudo da íllustre Commissão de Orça
mento, esperando que ella., ouvidas as demais Commissões 
interessadas, a julgue mereeedora do seu parecer favora.vel. 

Sala das Sessões, 20 de Setembro de i934. - Barros 
Penteado. 

N. 5 

Verba 3a. - Departamento Nacional da Produccão Ve
getal: 

b) Serviço de Fomento nos Estados (Regiões de inspe
ccão agricola) . 

Accrescentar : 
Sendo, <Jbrigatm·iamente, a. séde de uma dessas regiões 

no Estado de Goyaz. 
Justificação 

Desde a creaoão do Ministerio da Airicultura vem sen
do mantida em Goyaz uma inspeetoria Agricola. Não se póde 
negar que é um dos Estados que mais necessita da assis
teneia tecbnica, dada a sua distancia do litoral e do meio 
onde a colonização estrangeira veio melhor o systema <ie 
trabalho de nossos campos. Essa emenda visa restabelecei' 
um serviço que vem sendo prejudicado ·por medidas que 
não condizem ·com as necessi<iades reaes do illteriol' dfl 
Paiz. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. - Ne1'o de 
Macedo . - Mario Caiado. 

N. 6 

Verba 3a - Departamento Nacional de Producção Ve-
getal: 

Pessoal: 
Campos Experimentaes. 
Fazer a seguinte alteração: 
Estado de Goyaz 1. 
Reduzindo um dos campos em um dos Estados benefi-

ciados com esse -serviço. 

Material: 
N. 5 - Accrescentar: 
E um no Estado de Goyaz. 
Reduzindo-se um dos caml)os nos Estados beneficiados 

cotn maior numero ou elevando-se a i i o numero dos mes
mos campos. 
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N. 8 - Accrescentar: 
Sendo um no Estado de Goyaz. 
N. 9 - Accrescentar uma usina, destinando-a ao Estado 

de Goyaz, ou r~duzir o numero das destinadas aos outros 
Estados beneficiados. 

Justificação 

Com esforçq proprio, e sem auxilies especiaes, vêm os 
productores de Goyaz se esforçando para enviar, aos mer
cados exportadores, productos de boa qualidade. E' dever do 
legislador amparai-os, para evitar que, por falta de ensina
mento e outros elementos de amparo, possa acontecer, como 
vinha acontecendo, que a mercadoria seja imprestavel para 
expor tação . Não deve haver excepcão para , aquelle Estado 
que, effectivada, irá constituir uma ._sra.ve injustiça a um 
Estado tambem productm:· de café. 

!Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. -Nero de Ma
cedo . - Mario Caiado. 

N. 7 
Verba aa: 
1 - Para occorrer. 

· b) aoorescentar : 

Sendo 300 contos destinados á consLrucção do edifício 
na nova Capital <lo Estado de Goyaz, em construcção, € em 
terreno cedido :pelo Governo daquelle Estado, para funccio

. namento das repartições subordinadas ao Ministerio. 

Justi(icaçáo 

O Ministerio da Agricultura 11ão possuf:> um só ~dificlo 
para installacão de repart icões que lhe são subordinadas 
naquella unidade da federação. Um predio proprio redunda 
.sempre em economia permanente, na. verba .alugueis de casa. 
E' dispendio que traz resultado immediato. 

Sala das Sessões, 26 dé Outubro dé f 934 . - Nero de 
Macedo. 

N. 8 

Verba I Pessoal .n . IV - At11tilios Diversos: 
Onde_ se diz: Diarias para. conduccão de dois correios, 

á razão .de 2$ para cada um, durante 300 dias, - diga-se : 
3${)00 para cada um, durante 365 dias. 

lusti{icat;tio 

O orçamento deve consignar, para os correios do Mini~
Lerio, o auxílio determinado pelo regulamento da Secretaria 
de Estado dos Negocias da Agricultura, § ZO do a.rt. 105, 
pags. 6. 439 do DiaTio 0/ficiaJ. de 4 de Abril de i 93 4. 

Consignar diarias menor seria infringir a lei pre-exis
tente. 

Sala das Sessões, 26 de "Outubro de i934 . 
. Dodsworth. 

Henri.que 
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N. 9 

IV - Auxilias Diversos: 

Corrija-se a redacção, de accordo com o que determina 
o Regulamento <la Secretaria de Estado do Minislerio da 
Agricultura, approvado pelo Decreto n. 23. 979 de 1934 § 20 
.do art. 106, publicado no Diario Of{icial de '4 de Ab~il de 
1934, pagina n. 6. 439: "auxilio para conducç5.o de dois cor
reios â razão de 90$000 mensaes". 

Sala <ias Sessões, 25 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Motta. 

EMENDAS AO ORÇAMENTO DA. EDUCAÇÃO 

EMENDA 

N. 

Onde convier: 
Verba destinada aos serviços da Assistencia 

Hospitalar do Brasil ............... . 5.000:000SOOO 

Essa verba será attendida pela. seguinte receita: 

2° (Ao Orçamento Geral da Receita da Republíca) : 

Producto das arrecadações do imposto ad
dicionai de 5 o/o, feitas para a Assisten-
cia Hospitalar, do imposto de loterias, 
etc ................................ . 5.000:000$000 

Tendo em vista o § zo do art. 165 do Regimento da. 
Camara dos Deputados, proponho que, na verba para Assis
tencia Hospitalar, seja consignado o producto da arrecada
cão do imposto addicional constante do Orcamento da Re
ceita e que lhe é destinado precisamente. Só assim não. 
haverá infraccão do art. 186 da Constiuicão. Além disso, 
occorz·e que o Decreto n. 21.143, de 10-3-32 (Diario 0{/icial 
de 16-3-32), que regulou a concessão das loterias, di·spoz: 

"Art. 11. O producto. liquido annual deverá ser inte
gralmente applicado em obras de caridade e instrucçã,o, não 
sendo licito á União e aos Estados, a partir de 1 de Janeiro 
de 1933, incorporai-o para qualquer effeito á sua receita 
orcament.aria." 

Nota-Foi enviada uma cópia para a Commissão de 
Saude Publica. 

Ora, em 1933 foram arrecadados 11.363 :000$, do3 quaes 
apenas 100:000$ foram distribuídos á Casa do Estudante 
Pubre, de Recife. 

Nc corrente exercício já foram arrecadados, até 3()-9-34, 
8. 288 :880$, e até 31 de Dezembro essa quantia. alcançará 
12.077:000$000. 

Ora, o art. 186 da Constituição prescreve, taxativament~, 
que essas quantias só sejam empregadas em obras de cari
dade e de educação. 
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Acontece que a verba actualmente consignada á Assis
tenoia Hospitalar ( 4. 09:1 :000$000) , no Orçamento para :1935, 
corresponde tão sómente á manutenção dos quatro hospi
laes que passarão da Directoria da. Saude Publica para a 
da. Assistencia Hospitalar, ficando esta nova e importantís
sima repartição de-sprovida. de qualquer verba para attender 
ás suas urgentes finalidad"·s, de largo alcance social. 

A Assistencia Hospitalar precisa, além dos seus serviços 
geraes, de projecoão nacional, precisa de installar já o novo 
Hospital da Triagem, ou Miguel Couto, que se· acha prompto 
em sua construccão; qualquer demora viria prejudicar as 
populações a que elle se destina. 

Tratando-se de um grande hospial, a sua. installação, 
de accõrdo com os requisitos modernos, não poderá custar 
menos de 900 a i . 000 contos. 

Assegurados. peln Cnmara dos Deputados, á AssisLencia 
Hospitalar, os recursos que lhe destina a Gonstítuicão da 
Republica (art. tSG), poderá. ella prestar ao Brasil serviços 
de notavel relevancla . 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 1934. - Heitor An-
nes Dias.-Xavte,- de Oliveira.. 

N. 2 

Onde convier, em subvencões e auxilias: 

Destaque-se a importancia para o. auxilio de 200 :OO()f 
para ser distribuído entre os seguintes quatro clubs carnava
lescos: Fenianos, Democraticos, Pierrots da Caverna e T~
nentes do Diabo, destinado á confecção dos PJ:'CStitos desses 
clubs no Carnaval de 1935. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro. de 1934. -Amaral 
Peizoto . 

Jus ttificaçáo 

Esse amcilio foi sempre concedido pelos govern·os ante
riores, como medida de propag3,nda a0 turismo á festa ma
xima desta capital. Como se sabe, o concurso desses gran
des clubs tem sido valioso para o engrandecimento da ca
pital da Republica. A emenda, restabelecendo esse auxilio, 
justifica-se, assim, plenamente. · 

N. 3 

Educação 
Verba 22: 

Instituto Historir.o e Geographico Brasileiro, 70 :000$, 
sendo destes 20:000$ á disposição da Imprensa Nacional para 
os serviços da impressão da Revista. ~o mesmo Instituto, 
mantida a mesma votação global. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - AdoCpho 
Berga.mini. 

N. 4 

Ao Orçamento da Educação 

Destaque-se da verba n. 4 da Verba 22 do Orçamento 
da Educação a imporl.ancia de 20:000$ para auxiliar os cur-
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sos nocturnos, gratuitos, para operarias, mantidos pela Fe
deracão Nacional da Sociedade da Educaçao. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro d'e 1934. -Mozart Laqo. 

N. 5 

'Do Ministerio da Educacão e Saude Publica 

Verba 22- Subvenções. 
Districto Federal. 

Onde convier: 
Policlinica de Copacabana . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$000 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934.. -Abelardo 
Marinho. 

Justificação 

A Policlinica de Copacabana bem merece a subvenção 
proposta. Fundada, ha mais de tres annos, por iniciativa 
privada, vêm funccionando todos os seus serviços com abso
luta regularidade, prestando á população dos bairros de Co
pacabana, Leme, rpanema, Leblon e parte da Gávea. e Bnt:.
:fogo inestimaveis serviços. A assistencia medica é feita 
gTatuitamente, sendo attendidos, apenas, pobres e necessi
tados. No intuito de amparar a criança desvalida, facilitou 
á Inspectoria de Hygiene Infantil a installacão de um con
sultoria, que installou ás suas custas, dando ainda medicas e 
enfermeira. Outro umto fez em relação á hygiene pré-natal. 

N. 6 

Augmente-se na despesa 4. 850:000$, assim distribui dos: 
Districto Federal: 
A' Directoria de Protecção â Maternidade e á Infancia, 

i.000:000$000. 
Idem, para serviços da mesma Directoria nos Estados 

abaixo: 
Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernam

buco, Rio de Jane.iro e Ceará, 300:000$000 a cada um -
2.100:000$000. 

Pará, Parahyba, Al~gôas e Maranhão, 200:000$000 a cada 
um- 800:000$000. 

Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espí
rito Santo, Paraná, Santa Catharina, Matto Grosso e Goyaz, 
100:000$000 a cada um- 900:000$000. 

Acre - 50:000$000. 
O Decreto n. 21.143, de 10 de Março de 1932,-~m seu 

art. U, e-stabelêce "que o producto liquido annual de cada 
loteria deverá ser integralmente applicado em obras de ca
ridade e instruccão", e o art. 186, da Constituição Federal, 
manda que o producto de quaesquer tributos creados para 
fins determinados. não poderão ter applicaçã~ differente, e 
que os saldos que apresentarem serão no anno seguinte in
corporados á respectiva receita, isto é, pai'a receberem a 
applicação- não effectuada no. exercicio anterior. · · 
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Até 30 de Setembro foram arrecadados 8. 288:000$000 
de quotas de loterias e até 31 de Dezembro a importancia 
dessa arrecadação se elevará a 12.077:000$000. Pela citada 
lei que creou essa tributação, a distribuição de seu producto 
deverá ser feita no 1° trimestre do anno vindouro (art. 11); 
ora, não só o art. 50 da Constituição Federal manda. que se 
incorporem obrigatoriamente á receita todos os tributos, 
rendas e supprimentos, como ao Congresso cabe fazer ·essa 
distribuição; de sorte que é forçoso que no Orçamento da 
Receita se deva incluir essa arrecadação e no da. Despesa 
se lhe dê applicação restricta ao destino especial que deter
minou a creacão desse tributo. 

Nessas condições, em face da disposição regimental da 
Camara que permitte, em s· discussão, a apresentação de 
emendas que appliquem lei anterior, as ·emendas augmentando 
ou attribuindo dotações por conta do saldo das quotas de 
lo terias, não affectam o Orçamento <ia Republica, não au
gmentando .despesa, senão apenas applicam uma verba já 
exi·stente, em virtude de lei anterior e que por omissão não 
f~ra incluída no Orcamento da Despesa, de sorte a permittir 
a applicação do art. 186 da Constitui!;ão Federal, que .não 
eonsente outro destino a .esse saldo, e manda applical-o 
integralmente ao fim para o qual foi creado. 

Esse saldo não póde ser aproveitado como renda ordi
naria da União, para o effeito de ser applicado a suas des
pesas ordinarias, sem flagrante infraccão do preceito consti
tucional; como produclo de jogo que é, mais do que qualquer 
outra tributação, não deve reverter para soccorro das neces
·sida·des ordinarias d'o Paiz, tanto mais quanto, a prevalecer 
o argumento do de{icie orcamentario previsto, como obice á 
distribuição dessa verba, equivalerá a transformar essa ar
recadação para sempre como renda ordinaria da União, sem 
destino especial. 

Do vicio. original dessa tributação, o jogo, ella só se 
purifiea pelo destino humanitario que, ·extraordinariamente, 
justifica a sua creação. Desvirtuai-a na sua applicação é 
condemnar a sua arrecadação. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. -Xavier de 
Oliveira:. 

N. 7 

A~ orçamento do Ministerio de Educacão: 

Verba 22 - Destaque-se da verba destinada. aos serviços 
de radío diffusã~ e da de Subvenções, a quantia necessaria 
ao pagam-e-nto das segujntes: 

Ao Estado de Pernambuco: 

Collegio N. S. de Pompéa, de Recife .... . . 
Cruzada Infantil Tamario:eira, Recife, a 

cal'go da conego Dr. Jo.sé do Carmo 
Barata . . ..... ... . . . .......... . 

Escolas de Maoachetra, a cargo de frei Ca-
se~iro . . . ...... . ......... · ·. · · . . · · · 

3:000$000 

3:000$000 
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No Estado da Bahia: 

Para a reconstrucção do Convento do Car-
mo de Cachoeira . . . . .......... . 

Justificação 

:l00:000$000 

. O Collegio d-~ N. S. úa Pompéa, <le Recife, sem que até 
hoJe tenha receb1do qualquer subvenção, mantém um exter
nato para meninas pobres, gratuito, o qual é frequentado 
por grande numero de alumnas. 

A- Cruzada Infantil. a cargo do padre Barata na Tama
r~neira, bairro pobre de Recife, é uma. instituicã.o beneme
rlta que soccorre com medico, tratamento e instrucç_ão cerca 
de 500 creanças. Tem séde propría, mobiliari-a adequado, par
que e classe ao ar ·livre, e tem espalhado beneficios sem 
conla. 

Nunca re\:ebeu qualquer auxilio e vive e:::clusivamenle 
da iniciativa privada. Nenhuma instituição póde offerecer 

· melhores titulas á subvenção. 
Das escolas de Macacheira outro tanto se pode dizer. 
A distribuicão <le verbas ás subvenções do Estado de 

Pernambuco não está equitativa, podendo-se, por ·exemplo, 
retirar as quantias pedidas da subvenção da. Sociedade dos 
Cooperadores Parcx:.hiaes que -póde francamente dispensar a 
parte que ora se destina a fins mais urgentes e de. effeitos 
sociaes evidentes. 

O Convento do Carmo, em Cachoeira, Bahia, é um mo
numento nacional. Foi theatro de g-randes acontecimtmtos 
historicos, notadamente durante a~. lutas da i-ndependencia. 

Quando os .ex·ercicios revolucionarias entraram na Bahia, 
o velho convento os hospedou. !Em consequencia, a sobre
carga das tropas completou a acção do tempo e o predio 
ruiu em grande parte. Os seus ornaws vetustos, datando 
dos tempos coloniaes, estão au gratui air. O Presidente Ge
tulio Vargas lá esteve ·e reconheceu que a Revolução deve 
reparar os estragos que as tropas causaram. 

Não se trata, pois, de uma subyenção, mas de uma in
demnização. Esta subvenção póde ser paga retü·ando~e a. 
respectiva quantia da v-erba f do orçamento da Justic;a re
lativa aos serviços de radio-cliffusão •. 

Sala. das Sessões, 26 de Outubro de i934. - "Arlindo 
Leoni. - Ba:rreto Campello.- Pacheao de Oliveira. 

N. ·8 

"Verba 19a - Terceira parte - Material - Sub-con
signação 22 (Diversas despesas), reduzir i 00 :000$000 (cem 
contos de réis), estabel-ecendo, -em consequencia na "verba. 
22a (Subvenções·)" a ~-eguinte Sub-consignação 8: 

8 - "Subvenção d Camara Municipal de Ouro Preto 
para attender ás despesoas de vigilancia, uuarda e conserva
ção das obras de ar·te que constituem o patrimonio h-isto-rico 
e artistico de Ouro Preto, eriuido em monumento naciona~ 
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pela Decreto n. 22.928, de 12 de Junho de 1933 - réis 
100:000$000. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. - Eu.valdo 
Lodi. 

Subvencões 

Destaque-se da. verba geral. ou de cada uma das asso
ciações, em particular, a importancia de trinta contos 
(30 :000$(}(}0) para auxilio á. Cruza<ia de Eduoacão de Per
nambuco. 

Sala das Sessõ·es, Outubro de 1934. - Edaard Tei
:reira Leite. 

N. 10 

Verba 22. 

Inclua-se: Mantida a mesma dotacão global da verba 
-- Faculdade Fluminense de Medicina, :150 :C00$000. 

Justificação 

Pelo decreto n. 24.103, <:te :10 de Abril do corrente 
anno, resolveu o Chefe do Governo Provisorio subvencio
nar a Faculdade de Medicina, de Recife, com a quantia 
annual de 150 :000$000, :para ser applícada na manutenção 
e no aperfeiçoamentO dos serviços didacti:cos e administra
tivos daqueUe instituto de -ensino. 

Ora, a Faculdade de Medicina de Recife é um estab'ele
cimento estadual como a Faculdade Flumin~nse de Medi
cina. 

O ensino nesta ministrado em nada fica a dever ao 
daquella. O desenvolvimento scientifico a que rapidamente 
attingiu a Fculdade Fluminense de Medicina ~ o mesmo 
digno da maior attencão. Ainda agora, procur.ando melhorar 
a efficiencia do ensino das clini\las, acaba de construir uma 
polyclinica, dotada de todos os aperfeicoamentos modernos, 
e que é, ao mesmo tempo, uma grande obra de assistencia 
social. Nada, pois, justifica não seja tambem subvencionada 
pelo Governo Federal com igual quantia a r-eferida Facul
dade, {)nde s-e acham matriculado!; cerca de 700. alumnos, 
aos quaes a mesma procura proporcionar o ensino individual 
e que goza de grande conceito pela moralidade que imprime 
a todos os seus actos. 

Sala das Se:s.sões, - Alipio CostaUat. - Lemgrube'l' 
Faho. -- F. Marcondes. - Cardoso de Mello. - /. E. de Ma
cedo Soares. - Fabio Sodré. - Cesar Tinoco. - Mano-el 
Re"is. - A~urcio Torres. - João Guimo:rães. - Soares Fi
lho. - Gwyer de Azevedo. 

N. 1:1. 

Secretaria de Estad'o. 

Accrescente-se a impoz:tancia. de 5H :200$000 para cum-
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primento do Decreto n. 24.737, de i4 de Julho de 1934 para 
pagamentos dos seguintes funccionarios : · ' 

Cargos creados pelo Decreto n. 24.737, de 14 dle lulho de 
i934 

No Gabinete do Ministro: 

3 Auxiliares de primeira a 
5 Auxi'l'iares de segunda. â 

8:400$000 .... . 
7 :200$000 . .. . . 

Na Directoria Geral de Expediente: 

2 Terceiros officiaes a 
7 Auxiliares de primeira à 

13 Auxiliares de segunda a 
1 o: 800$000 ..... 

8:400$000 .. .• • 
7:200$000 .. . .. 

Na Directoria Geral de Contabilidade: 

2 Ter~iros officiaes a 10:800$000 .. • .. 
3 Auxiliares de primeira a 8:400$000 . .. .. 
5 Auxiliares de segunda a 7 :200$000 •. . . . 

25:200$000 
36:000$000 

21:500$000 
58:800$000 
93:600$000 

21 :600100(} 
25:200$000 
36 :000$000· 

Na Direcf.<lria Geral de Informações Estatistica e Di
vulgacão: 

2 Pl'imeiros officiaes a i 9:200$000 .... . 
1 Segundo , official a 14:400$000 . ... . 
2 Terceiros offíciaes a 10:800$000 • .... 
9 Auxiliares de pril:r.eira a 18:400$000 . ... . 
6 Auxiliares ct·e segun<la a 7: 200$000 .... . 

Tota:! . .' ......•......•...•..•.•.•....... 

38:400$000 
14:400$000 
21:600$000 
75:600$000 
43:200$000 

51 1':200$00~ 

Sala das Sessões, .29 de Outubro de 1934. -Manoel Reis. 

DECRETO N. 24.737, DE 14 DE JULHO DE f934 

Incorpora, ao quadro da Secretarta fk E$tat.lo da Educação e 
Saúde Publica, sem augmento de despesa, os funccio
narios de repartições subordii'Ulàas que já e:cercem na 
mesma Secretaria funcções de aurilio:res e officiaes, 
e dd outras providencias. 

O Chefe do Governo Pr ovisono da Republica dos Esta
dos Unidos do Brasil, 

Considerando que o actual quadro effect:vo da Secreta
ria de Estado da Educação e Saúde Publica é e"'~essivamen
te exiguo para attender a todos ·Gs trabalhos previstos no
respectivo regul'Bmento; e attendendo a que os serviços 
dos funoeionarios de repartições dependentes ora em exerci
cio na m~sma Secrl'taria são ahi pe!'maneatemente necessa
rios, convindo assim normalizar a situação desses funociona
rios com a sua defi·nitiva inciusão no referido quadro, 

Decreta : 
Art. 1.o - Ficam creados na Secretaria de Estado da. 

Educação e Saúde Publica, sem augmento de despesa, na 

C. D. - VOLUME Vl -22 
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cunformidade do que dispõe o -pr-e5ente Decreto, os seguin
tes Jogares: 

No Gabinete do Ministro, - 3 auxiliares de f'IL e 5 au
xHiares de 2a.; - na Directoria Gera-l de Expediente - 2 ter
ceiros ofíiciaes. 7 auxiliares de primeira e 13 auxiliares de 
segunda; - na Direotoria Geral de Contabilidade. - 2 ter
ceiros officiaes, 3 auxiliares de primeira, 5 auxiliares de se
gunda; - na Directora Geral de Informações, Estatística e 
Divulgação, - 2 primeiros officiaes, i segundo of!icia:1', 2 
terceiros officiaes, 9 auxi!1ares de primeira e 5 auxiliares de 
segunda. 

§ 1°- Os vencimentos de au:xfliar de primeira e de se
gunda serão respectivamente, de 700$000 e 600$000 mensaes. 

§ .20 - Posteriormente ao primeiro provimento dos lo
gares de auxiliares, na forma deste decreto, serão preen
chidas as vagas de auxiliares de primeira com a prorr..oção 
dos auxiliares dg segunda, na forma da lei, e as dessa ultima 
categoria, mediante o concurso a que se refere o art. 42 do 
regulamento baixado com o Decreto n. 19 _ 560, de 5 de 
Janeiro de 1931. 

§ 3° - Os auxiliares della poderão concorrer ao preen
chimento das vagas que se abrirem na categoria dos ter
ceiros officiaes - mediante as provas do concurso regula
mentar, ficando-lhes, se ap-provados com -cincoenta por- cento 
ou mais dos pontos que constituírem o limite superior da 
classificacão, com direito a preferencia sobre os candidatos 
estranhos ao quadro da Secretaria de Estado . 

§ 4° - Os auxiliares, porém, que já tiverem approva
cão em concurso que lhes assegure· nos quadros de que pro
vierem, nccesso aos postos de officiaes independentemente 
de novas provas, terão respeitados os direitos adquiridos. 

Art. 2° - No primeiro p1·ovimento dos lagares crendo~ 
no artigo precedente, serão aproveitados os actuaes dacLy
lographos da Secretaria de Estado e os funccionarios de re
partições dependentes que ora t.êm exercício na mesma Se
cretaria, cabendo áquelles o Jogar de auxiliares de primeira 
e aos demais, os Jogares nos mesmos ·quadros das Directorias 
a que est.iverem incorporados, de vencimento identico cu su
perior ao que !.i verem actualmenle, a juizo do Ministro. 

Art. 3° - Ficam .supprimidos os cargos actuaes dos 
funccionarios aproveitados em virtude do disposto no ar
tigo precedente. 

Paragrapho unico - Para attender á despesa dos !og;~res 
creados. no corrente exercício, as verbas do orçamento em 
vigor correspondentes aos cargos supprímidos ficam transfe
ridas em globo, com o reforço de 40:000$000 destacado da 
sub-consignação 13, cons ignação Material - verba 2• - Ti
tulo II - Faculdade de Direito de São Paulo - do artigo 
5° do Decreto n . . 24.167 de 25 de Abril de 1934, para a ver
b a 1" - Secretaria de Estado, no actual orçamento. 

Art.. 4° - _Ficam revogados os artigos 12 do Decreto 
21.300, de 14 de Julho de 19-32, e ;;o do Decreto n. 20 .835, de 
21 de Dezembro de 193i. 

Art. 5° - O presente Decreto entrará êm vig-or na data 
da sua -publicação. revogadas -as disposições em contrario. 
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:Rio de Janeiro, H. de Julho de 1934, 113° da Independencia e 
45• da Republica. -Getulio Vargas.- Washington F. Pires. 

N. 12 

Verba 168 - Material: 

Destaque-se do n. I - f25 :000$000, a importancia ae 
M:OOO$; do n. 2, 1.800:000$, a imporlancia de 200:000$; e 
do n. 3, 212:731$000, a quantia de 25 :000$, no total de réis 
275:000$000. E transfil'a-se essa impodancia para a. varba 
158 - Assistencia H!J'Spitalar, com a seguinte redaccão: 

"Para custear o Serviço de Dermatologia e Syphiligra
phia, .do HosDital Nacional de Alienados, serviço que passa 

.eom o respectivo pessoal e material para a Director!a da As
sistencia Hospitalar, 275 :000$000. 

Sala das Sessões, em 26 de Outubro de f934. - João 
Penúlo. 

N. 13 

Subvenções e auxílios: 

Destaque-se de cada um dos auxilias ás varias institui
ções quanto basta para auxiliar a Santa Casa de Misericor
dia de Araxá com a importancia <:!e 10 :000$000 (dez contos de 
réis.) 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i93L - Jacqu.es 
.Montandon. 

Justificação 

Emenda tendente a incluir entre os estabelecimentos 
beneficiados a Santa Casa de Arnxá, sédc da conhecida "Es~ 
tancia Hydro-Minerul do Bn.rrei!'o~, que tantos beneficios 
pl"opiciou á humanidade soffredora. 

Sua justificada fama faz essa EsLancia procurada por
-doentes de todos os municípios mineiros, de todos os Estados 
do Brasil e mesmo por estrangoiros. 

Evit!enlcmente, que enl!·e tantos doentes figuram e 
zvultam pobres que demandam a Santa Casn. daquella cidnde 
que se torna, assim, merecedora, como as que mais o sejam 
.da quota da caridade da. assistencia prestada aos estabeleci-
mentos congeneres de outros municípios. 

N. H 

Verba 22G: 

Subvenções c auxílios: 

Facam-se nas subvenções, para estabelecimentos de En
.sino, as necessarias reducções para que â. Santa Casa de Mi
sericordia de Bello Horizonte seja attribuida uma subven
-ção de 60:000$000 e ao Hospita1 de Nossa Senhora das Do
res de Itabira uma subvenção de 6:000$000. 

Sala das ScssõtJs, 26 de Outubr<J de 1934. Pedro Aleixo 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 09:46 • Página 32 ae 73 

-340-

Jv.stific~ão 

A Santa Casa de Misericordia de Bello Horizonte soe
corre doentes de todos os pontos do Estado de Minas, que 
não dispõe de patrimonio. Ao ospital de Itabira attr-ibue
se apenas uma subvenção de 900$000, para cujo r~cebimento 
até as despesas absorvem a propria subvencãa. 

N. i5 

Destaque-se da verba proveniente das loterias, réis 
L 200:000$000, para continuação das obras, já bastante adi
antadas, do Hospital do Cancer, até agora custeadas pela phi
Iantropia do benemerito brasileiro Dr. Guilherme Guinle.
João Penido. 

N. Hi 

Orçamento do Ministerfo da Educação: 

Verba 22": 

Subvenções : 
4 - Accrescente-se "sendo duzentos para o serviço no· 

Estado de Goyaz. " 

Justifieaç{!o 

Quem percorre a distribuicão das subvenções para os 
differentes Estados, á isenção de animo, verifica, desde logo, 
a di!ferença de tratamento dispensad~> ás unidades da Fe
deração. Essa emenda vem corrigir a injustiça de que vem 
sendo victima o Estado do Goyaz. 

Esse destaque é indispensavel para que os serviços de 
saneamento rural e assistencia no Brasil Central. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Ne1·o de 
Macedo. 

N. 17 

Onde convier: 

Da verba "Subvencões", destinada a · auxiliar t~.s insti
tuições de Ensino e Caridade", destaque-se a importancia de 
réis 75:000$, para ser · distribuída á Faculdade de Engenha-· 
ria do Paraná. 

Justi(ie~ão 

Desde 1919, que se vem perpetuando a grave injustica 
de a União subvencionar a. Faculdade de Engenharia do Pa
raná, com a pequena quantia de 50 :000$000. 

As Escolas de Engenharia, equiparadas á Escola Poly
tecbnica do Rio, percebem, para manutenção . de seu ensino, 
as mesmas quantias que as Escolas de Direito. Entretanto, 
para que se possa avaliar o vulto das despesas a que t~m de 
fazer frente os institutos de engenharia, basta menciOnar-· 
mos que, além da manu!.encãr> do corpo docente, administra
ção, despesas com os auxiliares de ensino e preparadores, ~ 
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:preparo do engenheiro requer a existencia dos seguintes ga
binetes: 

a~ ~hysica; b) .Chimica .mineral. e carbonada; c) TODO
graphra, d) Geodes1a; e) Mmeralogu1.; f) Geologia; g) Ma
t~rraes de conslrucção; h) Astronomia; i) Construccões ci
VIS, etc., etc. 

A conservação e acquisição de todos esses materiaes. 
{)Usta m~ito caro, porquanto quasi todo elle é importado do 
estrangeiro. 
· Por outro lado, a Faculdade de Engeuharia é obrigada a 

pagar 12:000$ annuaes ao inspector federal, restando-lhe da 
subvenção apenas a quantia de 38 :000$000. 

Muito teríamos que dizer em apoio da presente emen
da, mas esperamos que a commissão incumbida de relatar 
as emendas ao orçamento do Ministcrio da Educacão, ora em 
33 ~i.scussão,. tome ell_l consideracão o que fica exposto, be
nefrcrando asrm o ensmo de engenharia em nosso Paiz. 

Sala das Sessões. - Plinio Tourinho. 

N. 18 

A' verba 22: 

Incluam-se, nas subvencües destinadas ao Estado de Mi
nas, as seguintes: 

Casa de Caridade Leopoldinense, de Leopoldina 
Hospital S. Salvador, de Porto Nove do C~nha 
Hospital de Caridade de São Paulo do Munahé 

i0:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

R·ecluza-se de 30:000$ para 10 :000$ a subvencão :pro
posta para a Escola Normal de Lambaty. 

Sala das Sessões, 26 cte Outubro de :1934. - Ribeiro 
Junqueira. 

Jus ti(icação 

As tres associa.;ões de caridade, que a emenda visa be
neficiai', sempre gosaram das subvenQõcs, sem 85 quaes tal
vez não se possam manter. 

Todas ellas têm organização modelar, sendo que a pri
meira é, sem contestação possível, uma das melhoreS organi
zações de caridade de todo o Brasil. 

Mais justo parece um beneficio, pequeno que seja, como 
o proposto ás instituições de caridade, do que um grande au
xilio a um estabelecimento de ensino normal em um Estado, 
como o de Minas, em que já sobeJam normalistas. 

N. :19 

Na verba 22" - Subvenções - Estado de Minas: 
Façam-se as necessarias reducções, de maneira que se 

-estabeelçam as subvenções de 5:000$ {cinco contos de réis), 
respectivamente, ás Santas.-casas dQ Ita:pecerica e Oliveira. 

Justificação 

As dotações a diversos estabelecimentos de caridade ·não 
correspondem ás suas necessidades. Entretanto, será mais 
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equitativo que se r eduzam algumas, de modo a. ser possivel. 
auxiliar casas rla caridade, como as de Itapecer>ica e Oliveira; 
.situadas em municípios populosos, e a cujas populações, as
sim como ás populações vizinhas, prestam inestimave1s ser-· 
viços . 

Sala das Sessões .. Outubro de 1934. - Gabriel, de Rc
::.ende Passos . 

N. 20 

"Subvenções" 

Accrescente-se : 
Sociedade S. Vicente de Paulo (D1str-ict.o Fe-

del'al) . . . . . . . . . . . . .. ... ... . ... .. .. . 
Associação Sanato-rios Santa Clara. . .. . ... . 
Asylo do Bom Pastor (Distr ict.o F ederal) .. 
Hospital das Creancas da Santa Casa da Mi-

sericordia (Dístricto Federal) . . . . .. . 
Serviço de Obras Sociaes (Di•tricto Federal) 
Casa dos Expostos (Districto Federal). . .. . . 
Pequena Cruzada (Districto Federal) . . .... ~ 
Patronato Operaria da Gav ea (Districto Fe-

cleral). . . . . . . . . ... . ..........•. 

Jus ti( icação 

1 o : 000$000· 
30:000$000 
50: 000$000· 

24:000$000 
30:000$000 
60:000$000 

6:000$000 

30:000$000 

24.0:000$000 

Essa. verba nem affecta o Orçamento Geral da Republi
ca, nem constitue augmento de desp-esa, o que impediria. a 
sua apresentação em 3a discussão. Ella será attendida pelo 
saldo da verba de :12.077:000$ de quotas de loterias; não se 
trata, pois, de augmento de despesa, ~as de applicação de 
verba, em virtude de lei anterior. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. - Henrique 
Dodsworth.. 

N. 2t 

Ao or>çamento do Ministerio da Educação e Saude Pu
blica, sem augmento de despesa: 

Transfira- se do n. 4 da Verba 22s., a importancia· de· 
i 26 :720$, p_ara o n. IV, da. verba 2a.. 

Justificação-: 

A dotação para pessoal da. Fa.culdade de Medicina de· 
Por to Alegre é ínsufficiente, por não attender ao estipuladG 
em lei. 

Juntam~se os documentos abaixo, que esclar>ecem o ~
posto . 

Doc. 1 - Um officio do Direotor- da referida Faculdade· 
ao Sr . Ministro da Educação (cópia) . 

Doc. 2 - Um quadro do pessoal da F aculdade. 
Sala. das Sessões, 26 de Outubro de i934 ~ - Heitor An-

fles Dias. 
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Doc. i 

Porto Alegre, 28 de Julho de 1934 . ...,.... Exmo. Sr. Minis
tro da Educação e Saude Publica - A Faculdade de Medici
na de Porto Alegre, com seu regulamento approvado pelo 
Chefe do Governo Provisorio, por Decreto n. 24. 452, de 25 
de Junho de i934, publicado no Dia1•io O((icial de 7 de Julho 
deste anno, vem .solicitar a V. Ex. as providencias necessa.
rias afim de regularizar ainda no corrente exercido, o qua
dro do seu pessoal administrativo, de accorão com a tabella 
annexa ao referido Decreto, a partir de i de Setembro do 
corrente anno . 

. A ampliacão do pessoal vinha de muito se fazendo ne
eessaria para. pOder- ser attendido em condições o serviço de 
seus divers0s departamentos, sendo de notar que ainda mui
to longe está esta Faculdade do numero de funccionarios de 
suas congeneres. Como é íacil verificar pela comparação das 
tabel!as de outros estabelecimentos de ensino offíciaes, a 
Faculdade de Medicina de Porto Alegre é a que concede me
nor remuneração ao seu pessoal. 

·Cabendo ao Conselho Tech·nico Administrativo, t!e accor
do Cl)m a alínea V, do artigo 120 do mesmo regulamento, 
approvar qualquer pro:t~osta de alteracão adminislrativa, te
nho a honra de submetter á approvação de V. Ex. a organi
zação abaixo já approvada pelo referido Conselho, ern sua 
ultima reunião: 

Pessoal do quadro 

Um Director, gratificação annual. . ........ . 
Um secretario, vencimentos (annual). . .... . 
Um thesoureiro, idem, idem. . ............. . 
Um bibliotbecario, idem; idem. . ... , ....... . 
Um encarregado do expediente, idem, idem .. . 
Um protocollista, idem, idem. . . . . . . . . . .... . 
Um official, vencimentos annuaes. . ........ . 
Um archivista, vencimentos annuaes. . .... . 
Um alm()xarife, venicmentos annuaes. . ..... . 
Um fiel do thesoureiro, vencimentos annuaes .. 
Um amanuense da Bibliothec:a, vencimentos 

annuaes. . . . . . . . . . .................... . 
Dois amauuenses, vencimentos annuaes ..... . 

7:200$000. . ............... . 
Um escripturario, vencimentos anímaes.... . . 
Um porteiro, vencimentos anuuaes. . ....... . 
Um electricista, vencimentos annua.es .. . 
Seis conservadores, vencimentos annuaes 

6:000$000. . .. .. . . .................. . 
Nove bede.is, vencimentos annuacs 6 :000$000 .. 

9:000$000 
18:000$000 
15:ô00$000 
14:400$000 
12:000$000 
iO:S00$000 
10:800$000 
10:800$000 
10:800$000 
10:800$000 

8:400$000 

fld00$000 
8:400~000 

7:200$000 

36:000$000 
5lt:000$000 

Como pessoal mensalista, solícito <le V. E:ll:., com appro
vacão rlo mesmo Conselho, autorizacão para nomear até: 

Tres serventes de 1a. classe. . ..............•. 
Tres serventes de 2" classe. . .............. . 
Quatro serventes de sa. classe. . .......... . 

14:400$000 
i3:320$QOO 
16:800$000 
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Actualmente, como já assignalei, com prejuízo do ser
viço, o quadro do pessoal se compõe de: 

Um director, gratificação annual . . ...... . 
Um secretario, vencimentos annuaes .... . ... . 
Um thesoureiro, vencimentos annuaes. . .... . 
Um bibliothecario, vencimentos annuaes. . .. . 
Um fiel do th-esoureiro, vencimentos annuaes. 
Um archivista, vencimentos annuaes. 
Que tro amanuenses, vencimentos annuaes . . . 
Um p'Orteiro, vencimentos annuaes .......... . 
Oito conservadores, vencimente>s annuaes. . .. 
Nove bedeis, vencimentos annuaes . . ... .. . . . . 

9:000$000 
14:400$000 
:14:400$000 
12:000$000 
7:200$000 
8:400$000 

28:800$000 
5: 400$000 

38:400$000 
43:200$000 

Como pessoal mensalista temos actualmente: 

Cinco serventes, com vencimentos foLaes de... 18:000$000 

Recapitulando vemos no orçamento actual vinte e oit.o 
funccionarios do quadro e ciooq mensalistas pela importau
cia total de cento e m•e contos e duzentos mil réis. . . 

Na nova tabella, o quadro total ampliado exige uma 
despesa annual de 300:120$000 o que significa um augmento 
de cento e nove contos novecentos e vinte mil reis annuaes. 

Para satisfazer as disposições do novo regulamento 
seria portanto necessario a abertura de um credito que at
tendesse esta exigencia durante o período de i de Setem
bro de 1934 á 31 de Marco de 1935, ou seja um credito sup
plement.ar na impor tancia de sessenta e quatro contos cento 
e vinte mil réis . 

Outrosim esta Director ia solicita óe V. Ex. a fineza de 
informar se os cargos novos devem ser preenchidos por con
curso ou nomeação, no primeiro caso quaes as disposições 
que devem reger o processo de concurso. Aproveito a op
portunidade para apres-entar a V. x . os protestos de minha 
estima e consideração. 

Porto Alegre, 28 de Julbo de 1934. - Director. 
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N. 22 

Destaque-se de auxilio ás varias instituições tanto 
quanto baste para. um auxilio de quinze contos (15:000$) 
para a Escola Normal de Salinas, no Estado de Minas Ge~aes, 
instituição que não tem auxilio algum dos poderes pubhcos . 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934 . - Clemente 
.MedTado. 

N. 23 

Verba 7• - Escola Nacional de Artes e Officios Wen
.cesláo Braz. 

Pessoal Permanente: 

1 Medico - gratificacão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S: 400$000 

Reduza- se a 100 :0005 a sub-consignação - z - Mate
rial de Consumo e T ransformação e :l 40:000$ a sub-consi
gnação 3 - Diversas Despesas. 

Ju.stificaçá.o 

A emenda n. 5, acceita em 2a àiscussão e approvada. em 
plenario, fixou em 103 conLos a primeira das sub~consigna
cões ciladas e em 40:600$ a segunda. E' minima a reducção 
proposta e as quantias reduzidas vão elevar a gratificaçáo 
do medico do Estabelecimento, não a uma recompensa jUsta 
pelos seus trabalhos, mas attenuar a posição de inferioridade 
em que se encontra, tendo-se em vista os vencimentos dos 
demais funccionarios. Sem augmento de despesa na verba, 
póde-se fazer justiça. 

Saia das Sessões,, 26 de OuLubro de 1934.. - Ner o de 
Macedo . 

N. 24. 

Onde convier : 
Accrescente-se i :828$800 para equiparar os vencimentos 

<los tres machinistas da Inspectoria de Prophylaxir. aos da 
Inspccloria de Saude do Por to . 

. Justifi cação 

Os tres machinistas da Inspectoria de P rophylax.ia, dos 
.quaes se acham destacados, um no Hospital de São Sebas
tião e outro na Directoria de Defesa Sanitaria Internacional 
.e da Capital da Republica, foram, pelo Congresso Nacional, 
equiparados, -em r egalias e vencimentos, aos seus collegas da 
Inspectoria de Saude do Porto (lei n. 3. 454, de 8 de Janeiro 
.de 1918- art. 21), hoje subordinada á D. D. S. I. e da 
<:apita! da Republica. Entretanto, pelo reajustamento de 
vencimentos, de 1929, essa equiparação foi esquecida pelos 
que organizaram as respectivas tabellas, sendo contemplados, 
apenas, ()S rnachinistas da I. de Sauàe do Porto. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Abelardo 
Marinho. 
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N; 25 

A' verba 12• - Dil'ectoria de Defesa Sanítaría Inter-· 
nacional e da Capital da Republica: 

Pessoal variavel: 

Aocrescente-se, depois do n. 3, o seguinte: 

4. Para occorrer ao pagamento de diarias de 
alimentação a oito mestres, 10 machi
nistas ou motoristas, i6 foguistas, sete 
desinfectadores, seis guardas sanitarios 
marítimos e 30 · marinh~iros, á razão 
de 3$000 diarios a cada um, durante 
365 dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8q:315$000' 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Moraes 
Paiva_ - Nogu.eira Penido. - Mozart Lat;o. - AccurciO> 
Torres. 

Jus tíficaçã.c 

Trata-se de restabelecer um auxilio que, !la muitos·. 
annos, vinha sendo dado ao pessoal humilde que faz o ser
viço marítimo da Saude Publica e que, em 1931, foi, sem: 
que houvesse justificativa alguma, supprimido. O assumpto, 
amplamente debatido em 2o. discussão, é do conhecimento do· 
plenario e da illustre Commissão de Orçamento, cujo rela
tor promelteu estudai-o melhor em 3a. discussão. - Morae~ 
Paiva. 

N. 26 

Onde convier: 

A' Sociedade Beneficente Unitiva - 10 :000~000. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934.-Mozart L~o •. 

A Sociedade Beneficente "Unitiva" é constituída pelos-
serventes, guardas, correios, continuas, ajudantes de porteiro· 
e porteiros das repartições publicas rederaes e municipaes •. 

N. 27 

A' verba ii•: 

Subvenções e Auxilias 

ll - Auxilios diversos 

Accrescente-se a sub-consignação seguinte: 

Auxilio para as despesas com a installação 
do "Hospital do Funccionario Publico", 
creado pelo decreto n. 24.217, de 9 de 
Maio de 1934. . . . . . . . . . . . ..... . . .. . 600: 000$000' 

Passando o total da verba a ser da impor-
tancia de. . . ... ..... . ... : ...... 2.670.172$000" 
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Justificação 

Os signatarios, da presente emenda, a restabelecem nesta:: 
phase dos trabalbos, de conformidade com a solicitacão do 
illustre relator do orcamento do Ministerio do Trabalho, 
Sr. Edgard Teixeira Leite, em aparte ao discurso que, em·' 

, defesa da mesma, foi pronunciado na. sessão de 24. do cor
rente e que aqui se transcreve para melll!or orientação: 

"O Sr. Teixeira Leite - Peco permissão para dar um' 
aparte. Não desconheco a alta importancia dessa organiza-
ção que se projecta constr-uir. Estou certo, porém,. de que· 
foi attendendo a uma medida de ordem geral, no sentido de, 
restringir as despesas, enquadrando-as o mais possível aos 
Iiimtes da receita, que Sf} tomou essa providencia. Pediria,
entretanto, opportunidade para um estudo mais meditado da 
materia, encarando-se o problema, novamente, em terceira· 
discussão. 

O Sr. Moraes Paiva - O aparte de V. Ex. bastante· 
me agrada, porque· melhor considerandl) o assumpto, o nobre· 
Deputado certamente reconsiderará o seu parecer e nã<> será 
retardada a installacão do hospital." 

Em additamento aos argumentos e constantes da justifi
cação anterior e para demonstrar a absoluta necessidade da 
se tornar uma realidade o hospital projectado para o fun
ccionario publico, convém accrescentar as seguintes consi
deracões com que o digno Chefe do Governo, o honrado dou-· 
tor Getulio Vargas, encabecou o Decreto que abriu o creàitG· 
destinado á construcção do hospital: 

"Consíderan.do que o Estaào deve assistencia directa aos· 
que se dedicam aos seus servicos, prestando-a não só nog. 
casoo de invalidez e extrema velhice, mas ainda em defesa da. 
saude e da vida; 

Considerando que, das boas condições physicas do em-· 
pregado promanam maior coefficiente de trabalho e melhor 
disposição ao regular exercício das suas funcções no cargo;: 

Considerando que, tendo acudido, desde longos annos, 
com assistencia medica, aos que compõem as classes milita-· 
res, iundando hospiLaes, onde são recolhidos sem distinccão 
de postl>s, deve a Nação, no regime republicano, em benefi-· 
~io do proprio servico publico, assegurar igual defesa aoe 
servidores da ~lasse civil que constituem na generalidade 
numeroso proletariado intellectual; 

Considerando que varios Estados da União, e até a.· 
Prefeitura -do Districto Federal, já promoveram as provi
dencias conducentes á realizacão dessa nobre e louvavel 
iniciativa, de modo que possam proporcicmar assistencia 
medica e hospitalar aos que dedicam a sua actividade aos 
serviços da Administração Publica; 

Considerando que, resolvida p·o:r effeito do Decreto nu-.. 
mero 24.217, de 9 de Maio de 193~. a. fundacão do Hospital 
do Funccionario Publico, cumpre não se procrastine a con
strueção do edifício destinado á sua installacão, em que se· 
empenham todos os servidores do Estado, por lhes mingua
rem recursos que lhes assegurem a assistencia medica de 
que eventualmente precisem; 

Considerando que, a reconhecida deficiencia de estabe
lecimentos hospitalares na Capital da Republica, onde não• 
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;pequena parte é constituída de funcciona·rios publicas e pes
.soas de suas familias, justifica todo o esforco no sentido de 
dotal-a de mais uma instituição desse genero; 

Considera.ndo, finalmente, que o alludido Decreto llume
ro 24. 2i7, creando o hospital, facilita a sua manutenção, 
porque exige dos interessados uma contribuição permanen-. 
te deduzida dos respectivos vencimentos." 

Assim, como bem accentuou o eminente Chefe do Go
verno, deve a Nação, em oeneficio do proprio serviço ·pu
blico assegurar a defesa da vida e da saude aos seus 
.5ervidores. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i 934. - Moraes 
.Paiva. - Nogueira Penido. 

N.28 

Para o Estado do Ceará: 
Asylo de Mendicidade de Fortaleza ........ . 
Santa Casa de Misericordia de Fortaleza ... . 
'Mat:ernidade João Moreira - Fortaleza . .. . . 
.Asylo de Alienados de Porangaba - Fortaleza 
Santa Casa. <lo Sobral - Ceará ............. . 
Associação dos Empregados no Commercio 

de Joazeiro (Ceará) . • . . . . ....... .•.. 
Assooia~;ão d{)s Empregatdos no Commererio 

de Sobral (Ceará) ....... . ........... . 
União Artística e Beneficiente de Crato 

(Ceará) . . . . ........ .. ........ .. . . 
Associação Cearense de Imprensa (Fortaleza) 
Lep-rosario Antonio Diogo (Cannafistoia -

Ceará) . . . ... . .................. .. . 
·Gabinete de Leitura de Borborema (Qeará) .. 
Associação dos Empregados no Commercio 

de Crato (Ceará) . . .• . .. . ........... 
·Casa do Estudantes do Ceará . .. ..... .. ... . 
Casa de Caridade Missões Velhas (Ceará) . .. . 

20:000$000 
50:000$000 
30:000$000 
30:000$000 
20:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

20 :OC0$000 
10:000$000 

50:000$000 
10:000$000 

20:000$000 
100:000$000 

10:000$000 

A justificação das em~ndas suppra está na importancia 
e efficiencia dos serviços, quer assi,steneiaes, quer de in
strucr;ão a que attendem a.s Instituições que ~nas benefi
ciam. 

Ademais, quando pareça haja augmento de despesa su
perior á verba respectiva, não é isto o que succade, de vez 
que o excedente pode ser coberto pelo saldo constante da 
verba V - renda dos .Impostos. 

Sala das Sessões, 25 de Outubrc de 193-i. -Xavier de 
<Jlíveira.- Figueiredo Rodrigues.- Leão Samf)lllio. 

EMENDAS AO ORCAMENTO DA FAZE.'lll'DA 
EMENDAS 

N. 1 

Verba 17& - Obras 
Accrescentar : 

Sendo trezent<ls contoo destinados ao edificio da Dele
gacia Fiscal a ser construido na nova capital do Estado de 
Goyaz, em terreno cedido pelo mesmo Estado. 
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Justificação 
Esse destaque é indispensavel para evitar o adiamento

da obra que já tem J)rompta a sua planta no "Domínio da-. 
União .. O Governo da União que, no período discricionario, 
approvou a mudanca da capital daquel!e Estado para a nova. 
·cidade, ora em oonstrucção, precisa fiear habilitad<J a con
struir os edificios para installacão dos serviços federaes. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Nero de· 
Macedo. 

N. 2 
Contadoria Central da Republica 

Pessoal: . 
II. Conta<iol.'ias e Sub-contadorias Seccionaes n. 5: 
Supprima-se a expressão - em commissão. 
Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Henrique·· 

Dod&worth. 
I ustí(icação 

Em despacho, de 26 de Junho de i934, do Sr. Getulio.< 
Vargas, exarado sob fórma - De aocordo - o Chefe do 
Governo manifestou-se favoravelmente ao qU'e o Ministro 
da Fazenda expoz em relação aos funccionarios contract.ados · 
das Contadoria-s e Sub-contadorias Seccionaes. 

A exposiÇão do Ministro da Falenda referira-se á 'effe- 
ctivacão dos funccionarios alludidos. 

Em 29 de Junbc de 1934, o Sr. Oswaldo Ar"anha despa
ah~u o processo relativo ao assumpto nos seguintes lennos: 
Cumpra-se . 

• 4.. emenda não crea desp·esa e apenas c-onsigna providen
cia a cujo favor já se Pl'"Onunciaram o Chiefe do Governo e o· 
Ministro da Fazenda. 

N. 3 
Redija-se da seguinte fórma a 

Verba 12 - Coltectorias 
Numero da Sub-Consignacão - Consignacão - Fixo-· 

Variavel 
i. Para pagamento do 

ordenado e percen
tagens aos coiie
ctores e escrivães 
federaes de accor
do com o Decreto 
n. 24.502,de29de 
Jünho de i93~ ..• 10.000:000$000 5.4~6:400,000' 

2. ~:n·:1 8ervicos de fisca
lização do embar
que do sal, de ac-
cordo com a tabel
la approvada pelo 
Decr"eto n. 24.167, 
de 25 de Abril de 
1934 ••........ 

.. 
25 :020$000 

Totaes... ..... 10.025:020$000 5. 456 :400$000'· 

Total geral. •.. 15.481:420$000 
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Justificação 

Até a presente data, a lei do Orçamento para. o exercício 
·de 1934, incluída a remuneração dos colle . .ctores e escrivães 
• das oollecrorias feàeraes, era feita de accOrdo com o Decreto 
numero i .689; de 16 de Agosto de 1907. 

E' o seguinte o teOr do dect>eto n. 1. 689: 

O presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sane-
. ciono a seguinte resolução: · 

Artigo uníoo. As percentagens a que têm direito os coHe
ctores e escrivães pela arrecadacão das rendas federaes são 
as estabelecidas na seguinte tabella, ficando derrocados nesta 

;:parte o art. 1° do Decreto n. 1. i 93, de 2 de Julho de 1901! e o 
. art o 29 da lei n. L 453, de 30 de dezembro de 1905: 

pelo que exceder de 

Tabella 

Até 
20:000$ até 
35:000, 
50;000$ 
65:000$ 
80:000$ 

20:00$$ 
35:000$ 
50:000$ 
65:000$ 
80:000$ 

100:000$ 
170:000$ 
270:000$ 
400:000$ 
600:000$ 

100:000$ 
170:000$ 
270:000$ 
400:000$ 
600 :000$ 

i o 600 :000$· 
3.500:000$ 

1.600:000$ 
3.500:000$ 

30 % 
25 % 
20 o/o 
15 o/o 
10 % 
7 o/o 
5 o/o 
3 % 
2 % 
1 % 

O,ij o/o 
0,2 % 
0,1 % 

O projecto de Orçamento para o exercício de 1935 prevê, 
.. ainda, na Verba f26 - Colleotorías - a mesma remuneração 
e se acha assim organizada : · 

Verba 12a. - Collectorias 

Numero da Sub-consignação- Consignação - Variavel 

Para percentagens dos collectores e escri-
vães, de accordo com a lei ri. i oQ89, de 
i6 de Agosto de 1907 o. o .......... .. 

O Decreto n. 24. 502, de 29 de Junho de 1934, deu nova 
organização ás collectorias das rendas federaes . No tocante 
á remuneração dos collectores e escrivães, estabelece uma re

omuneração composta de duas partes : um ordenado fixo e uma 
percentagem. 

O ordenado fixo é estatuido no a.rL f3i do referido De-
r.t·cto : · · 

ArL. 131 0 Para todos os effeítos Iegaes, considera-se or
denaào dos colteetores e escri-vães de cada classe as seguintes 

-"importancia:s, :respectivamente: na. 5" classe, 3:400$ e 2 :666$; 
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,na ~a classe, 7:160$ e 5 :772$; na 3a classe, H :200$ e 7 :466$; 
na. 2a. classe, 13 ~400$ e 8 :933$; na 1a classe, i4 :720$ e .•.•. 
9:713$000. 

Para {)S effeitos o art. :131, o Decreto divide, em seu ar
tigo 5°, as collootorias em c)nco classes: 

1a. classe: As de renda supel'ior a 3. 000:000$000. 
2a. classe: As de renda superior a 1. 500:000$000 até ... 

3.000:000~000. 

3a. classe: As de renda superior a 500:000$000 .~té .•••• 
1..500:000$000. 

4a. classe: As de renda. 6Uperior a i 00 :000$000 até .... 
500:000$000. 

5a classe: As de renda superior a 30:000$000 até ..... . 
i00:000$000. 

A percentagem consta do arL. 96 do mesmo decreto: 
Ar L 96. - Os collectores e escrivães terão direito, pela 

arrecadação das rendas federaes, ás percentagens da Tabella 
A, annexa ao presente regulamento. 

O projecLo de Lei de Orçamento para o exercicio de 1935-
não prevê, todavia, ainda a nova fórma remuneratoria dos 
collectores e escrivães federaes, conservando os àisposilivos 
até hoje em vigor, em desaccordo com a ~ei n. 2-í-.502, de 29 
de Junho de 193'. 

Destina-se a corrigir a falha a presente emenda., perfei
tamente {)Ompati:vel de apresentação em 3a discussão, de ac
-côrdo com o Regimento desta Casa (art. 1.65, §§ 1° e zo), 
que permitte em 3a. discussão emendas que não augmentem a 
despesa, mas visem simplesmente, como a pre.sente, o desdo
bramento de uma verba em duas pa.rcellas. 

Sala das Sessões. 26 de Ou~ubro de 1934. - Frederico 
Wol(enbutell. 

N. 4 

Destaque-se do título I, n. III - Reposições e restitui
ções, a quantia de 21 :928$000, para occorrer ao pagamento 
da differcnco. de vencimentos a que têm direito os contínuos 
dn Secretaria da Camar-a dos Deputados que serviram no 
Míníslc.wio d:t Educação e Snúde. Publica e Tribunal Superior 

-de Justiça Eleitot'al no pcriodo do Janeiro de 1931 n Outubro 
de 1933. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934.- Moraes Paiva. 

Justíficaçáo 

Todos os funccionarios da Secretaria da Camara dos 
Deputados receberam, como -era de direito, a differença dos 
vencimentos de que ficaram privados depois de Outubro de 
1?30. Dessa differenç.a, entretanto, não participaram, exclu
Sivamente, quatro contmuos. Tres serviram no Ministerio da 
:Educacão e Saúde .Publica no periodo de Janeiro de :1931 a. 
Outubro d-e 1933, isto é, durante 14 mezes, com um sacrifício 
mensal, nos seus a-nti~os vencimen!-os de 152$000. E o quarto; 
qu~ trabalhou no Tr1bunal SuperiOr de Justiça Eleitoral, de 
Maio de Hl32 a Outubro de :l933, teve de Janeiro de 1932 a 
·Outubro de 1933, data ria sua reversão á Secretaria da ca-
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mara, uma differenca mensal nos seus vencimentos d,e-
292$0001 

A emenda visa, pois, amparar o direit.o de quatro mo
destos auxiliares da Secretaria da Camara dos Deputados. 

N. '& 

Ao n. I - Divida Fluctuante (DESTAQUE) • 

Accrescente-se no final da sub-consignação n. i, o se- . 
guinte: 

"sendo a quantia de 59 :375$(}00 para pagamento de ven
cimentos a que tem direito o conservador do archivo do Se
nado Federal, Belisario Augusto Soares de Souza, reintegrado
por acto do Presidente da. Camara dos Deputados, de 18 de 
Setembro de 1934~. 

Salà das Sessões, de Outubro de 1934. - Acu:rcio Tor
res. - Barros Penteado. - José Pereira Lira.- Mo:art Lago. 
- Joáo Guimarães.- Teixeira Leite.- Xavier de Oliveira. 
- Magalhães de Almeiàa. -Deodato Maia. -Figueiredo Ro-, 
drigu.es.- Pedro Rache. 

N. ô 

Ao Orçamento <ta Fazenda para o exerci cio de i 935: 

Verba 3a - Tribunal de Contas. 

Substitua-se a parte do projecto relativa ás dotações soh 
os títulos "Gratificações regulamentares" e "Material", pela& 
seguintes: 

Gratificações regulamentares: 

6. Gra-tificação ao PI'esi-
dente . • . ..... , •.. 

7. Idem 1.aos ofíiciaes de 
gabinete da Presi
denoin .. , , ... , ... 

8. Idem a. os Secretarias 
das sessões do 'l't'i
bunal c <le cada uma 
das quatro •, Direct.o-
rias . . ... . •...... 

9. Idem a o encarregado 
<la Bibliotheca . • · .. . 

10. Para pagamento <le gra
liíi~acões por servi
ços extraordinarios, 
inspecção ás Delega
ções, elaboração do 
rela.torio e eventuaes 

H . Ajudas de custo ..... . 
i2. Parà a assistencia de 

que trata o art. i03, 
§ go, n. XI, do decre
to n. i5 . 770, de i de 

Fixa 

5:000$000 

30:000$000 

21 :ti00$000 

1:800~000 

Variave,l 

22 :000$00() 
40:000,00(). 
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Novembro de 1922, e 
diligencias sobre to-
madas <Je contas ... 

13. Par a pagamento <ias 
diarias de 3$ desti
nadas ás despe.sa.s de 
conducção <i o s cor
reios, nos termos do 
D e c r e t o legislath:o 
n. 5. 758, .de 18 ôe 
Junho de i93G ..... 

14. Auxílio do Presidente 
para conduccão (Lei 
n. 4. 793, de 7 de Ja
neiro de -1924, e De
creto . n. 18.588, de 
2 8 d e Janeiro d e 
:!929) .......... . 

3.063:9608000 

5:000$001) 

4:380$000 

12:000$000 

83:3808000 

Total do pessoal 3.147:34.06000 

Material: 

1. ~Ia teria! Permanente .• 
2. Material de Consumo .. 
3. Diversas Despesas ..... 

20 :OOüMOO 
35: ooo.~ooo 
10:000$000 

95:000~000 

Totaes ...... . 

Total geral 

3.063:960~000 178:3808000 

3.242:340~000 

lttstifica<;ão 

A emenda visa fazer uma melhor distribuição na parte 
''ariavcl, de modo a aUender ás necessidades do sm·vico. ~em 
alteração ou augmento de despesa, ficando mantidas ns flo
tações da parte fixa, e :t importancia Lo1 al da par[.~ vnrinvel, 
be·m como o total geral da verba aa. Tribunal de Contas. 

Sala das SessõeR, 25 de Ou~ubro de 193·L - Luis S!l
cupira. 

N. 7 
Onde convier: 
Orcamento do Ministerio da Fnzenda. 
Verba 9• - Delegacias Fiscacs. 
XVIII - Delegacia Fiscal em Minas Geraes. 
Pessoal: 
Sub-consignação n. 1: 

3 serventes (vencimento annual 3:1 ZO$) .... 
2 .serventes para o serviço de encommen

das postaes (vencimento annual 3: 120$) 
Redija-se deste modo: 

5 serventes (vencimento annual 3: 120$) ..•. 
C, D, - VOLUME Vl 

9:360$000 

6:240$000 

15;600$000 
23 
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Justificação 

A presente emenda não traz augmento de despesa, tendo 
por fim unicamente ajustar a classificação da tabella orca
mentaria, que não exprime a verdade. 

Não se comprehende semelhante desdobramento, por isso 
que, desde a sua creação, os ·empreg·ados nomeados para o "Ser
viço àe encommendas postaes vê.m prestando seus serviços á 
Delegacia Fiscal, cujo auxilio é reconhecidamente indispen
savel. 

Não é demais assignala.r - para quem conhece, em li
nhas geraes, as attribuições da Delegacia Fiscal em Minas 
Geraes ~ que é realmente exíguo o numero actual de cinco 
serventes, que está a exigir uma providencia dos Poderes Pu-
blicos. · 

Os cinco serventes são assim distribuídos: hmpeza e 
asseio do edifício, conferencia da carga e descarga de sellos 
e formulas, classificação de processos e livros nos escaninhos 
do Cartorio e Archivo, entrega de correspondencia nos Cor
reios e· Telegraphos e remessa de papeis pelas respectivas 
seccões. 

Demais, o armazem de encommenda.s postaes, devido a 
essas circumstancias. sempre foi servido por outros empre
gados postaes, que ali servem, de vez que essa . dependencia. é 
immedíat.amente subordinada á Directoria Regional dos Cor
reios e Telegraphos. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro de 193,., -Pedro Aleixo. 

N. 8 

V~rba i". Letra B, Orcament.o da Fazenda. 
Augmente-se ao n. 2, a quantia de fOi :780$600, para 

pagamento de vencimentos ao 3• official da Secretaria da. 
{]amara dos Deputados. Dr. Leonidas de Rezende, nos exer
eicios de 1924, a. partir de 2 de Setembro até 17 de Outubro 
de 1934, data da sua reintegração, <te accõrdo com a dispo
sição constitucional. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Acurcio 
Torres. 

N. 9 

A' verba t 7a do Or<;tllll en lo àa Despesa, do Minislerío 
da Fazenda: 
Em vez de . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 2.000:0008000 
Leia-se . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . i .S2B:7GS$000 

Ao titulo lll - ~Pessoal", da verba 2a, do Orc;amento 
da Despesa, do Ministerio da Fazenda, ao em ve:: da discri
minação constante do projecto, leia.-se: 
Numero da Consignaoão - Natureza da despesa - F ixa 

Variavel 
Pessoal 

III - Directoria do Do
mínio da União (de
creto n. 22 .250, de 23 
dezembro de 1932} . 

i. Para pagamento de titu
lados na Capital Fe-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:46+ Página4 7 de 73 

-355-

dera! e nos Estados, 
conforme tabelas ap
provadas pelo decreto 
n, 24 .167, de 25 de 
abril de 1934 •....... 

2. Para pagamento de 466 
quotas de valor eguat 
ás abonadas ao , pes-
soal da Recebedoria 
do Districto Federal, 
ao quadro da Directo-
ria, de accôrdo com 
a tabela annexa ..... 

3. Importancia. que se pre
sume necessaria para 
pagam·ento das quo
tas, pelo excesso de 
arrecadação sobre a lo
tação official da Re
cebedoria do Distrioto 
Federal, de accôrdo 
com a tabela annexa. 

4. Para pagamento de tra
balhadores de campo, 
de accôrdo com as 
ta b e 1 as approvadas 
pelo decreto n. 24.167, 
de 25 de abril de 1934 

5. Diarias para o pessoal 
da Directoria, quan
do em serviços ex-
ternos ............ . 

6. Pessoal do Proprio Na-
cional, da rua Aque-
ducto n. L632 ...... . 

7. Para pagamento de vi
gias de proprios na
::ionaes, quando ne
cessario ..•....... 

8. Gratificação a um fun
ccionario incumbido 
do expediente da Su
pePintendencja deSta. 
Cruz •............. 

9. Para custeio e conser
vação dos immoveis 
da Baixada. Fluminen
se. incorporados ao 
Domínio da União ... 

1.908:180$000 

8:3&4$000 

139:800$000 

173:3528000 

283:680$000 

10:000$000 

12:000$000 

3:600$000 

200:000$000 

:1..916:524$000 822:432$000 

2.738:956$000 

Justificação 

A Dirootoria do Domínio da União foi creada pelo De
creto n. 22.250, de 23 de Dezembro de :1.932, com a ex
tincção da Directoria do Patrimonio Nacional. O decreto nu-
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mero 24.036, de 2() de Março de i934, que reorganizou os 
serviços da Administração Gera! da Fazenda Nacional, con
siderou a mesma como uma das Directorias do Thesouro 
Nacional. O Decreto n. 24.144, de 18 de Abril ue :1934, que 
fixou os venCJimentos do pessoal da Administração Geral da 
Fazenda Nacional e do Thesouro Nacional, determina uo ar
tigo 1°, § 2°, que os vencimentos do pessoal da Directoria 
de Domínio da União continuariam os mesmos até que fos
sem reajustados ás normas decorrentes da reforma da Ad
ministração da Fazenda. 

A presente ·e.menda é, pois, o complemento ào Decreto 
n. 24.144, de 18 de Abril de 1934, acima citiada, reajustando 
os venmmentos do pessoal do quadro. da Directoria do Do
mínio da União ás normas decorrentes da reforma da Ad
ministra.~ãc da Fazenda. 

A medida proposta não acarreta augmento de despesa 
para os cofres publicas, visto que o accrêscímo de 171 :232$, 
resultante deste reajustamento, é compensado com a dímí
nuicão de egual quantia da verba. 17a, que de 2.000:000$000 
passa para 1.828:768$000. Essa diminuição da vel'ha 1.1a, 
destinada á conservação, límpezas, melhoramentos., etc., dos 
l)roprios nacionaes a cargo do Mmisterio da Fazenda, não 
prejudicará taes serviços, de vez que, ao que estamos infor
mados, ha sempre saldo da referida verba. 

Occorre salientar que, na segunda discussão deste Orça
mento (da Fazenda), o assumpto foi tratado da tribuna, con
forme se 'VÔ á pag. 1.007, usque 1.009, do Dio:rio do Poder 
Legislativo, de 5 de Outubro prQoximo findo. 

Sala. das Sessões, 3 de Outubro de 1934. -- Adolplw 
Be1·gam.ini. -

Segue em annexo, o quadro da Direcloria do Domínio 
da União: 

Quadro do pessoal da Directoria do Domínio da União 

1 assistente juridico (em 
commissão) • • ••...•.. 

2 inspectot'es regionaes ..•. 
1 secretario (em commis-

são) . . ............. . 
i daclylographo ........ . 
1 correio .... . ........ . 
i continuo .............. . 
f servente • • ............ . 

Sub-Directoria. dos Servi
cos Administrativos e 
do Registro: 

i sub-director . . ........ . 
:t ajudante . . ...........•. 
f escrivão geral do Registro 
i archivísta conservador ... 
i ajudante arehivista •..... 
3 au:xiliares de ia classe .. . 
4 auxiliares de ze. classe ... . 
5 au:xiiiares de sa classe .. . 
2 dactylographos de f• classe 

Ord. Grat. Quotas 

u :400$000 

4:800$000 
5:120$000 
5:120$000 
3:600$000 

{6:000$000 
13:600$000 
12:400$000 
7:600$000 
4:000$000 
7:200$000 
5:600$000 
4:800$000 
4:800$000 

19:700$000 

3:600$000 
2:400$000 

1:800$000 

2:400$000 

24 

4 
.\ 

30 
22 
20 
12 
6 

12 
9 
8 
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f cobrador, alugueis prop. 
naoionaes . . ..... ... . . 

i . servente . . . __ .. ..... . . . 

Sub-Directoria dos Servi-
cos de Engenharia: 

i sub-director . . ........ . 
1 engenheiro ajudante ... . 
2 engenheiros de i a classe . • 
2 conductores technicos . . . 
3 desenhist.as • . . ..... . .. . 
1 photographo encar regado 

da Mappotheca ....... . 
1 dactylographo de ta classe 
1 servente · . . ............ . 

i 
7 

f4 
1 

1 

i 

Pessoal dos Palacios Pre
sidenciaes: 

intendente ....... -.. .. .. " 
continuas . . -.. -. . . ....... 
serventes . .. ... .. .. .... . 
zelador do Palacio do 

CaUete . . .. ...... . " .. 
zelador do Palacio Gua-

nabara . . .... . ... . .. . . . 
zelador do Palacio Rio 

Negro . .. ....... .. . ...... 
7 cbauffeurs, sendo um en-

carregado da garage . .. . 
2 ajudantes de cbauffeurs .. 
4 empregados de garage ..•• 
2 ajuda~::tes das usinas . ••. . 
1 jardineiro .... ... .. ... . 
4 ajudantes de jardineiro .• 
1 lavadeira .. . .... ........ 
1 gratificação ao porteiro ... 

4:800,000 
3:600$000 

16:000$000 
13:600$000 
12:000$000 
9:600$000 
9:600$000 

4:800$000 
4:800$000 
3:600$000 

12:000$000 
5:120$000 
3:600$000 

5:120$000 

4:000$000 

3:600$000 

5:120$000 
3:600$000 
2:400$000 
3:200$000 
2:880$000 
2:400$000 
i :600$000 

1:800$000 

2:400$000 
i :800$000 

2:560$000 
1 :800$000 

2:560$00 

2:000$000 

1 :800$000 

2:560$000 
1:800$000 
1:200$000 
1 :600$000 
1:440$000 
i :200$000 

800$000 
4:320$000 

E mendas ao Orçamento da Guerra 

VEI\I.l.\ 3a - ESTADO ,MAIOR. DO EXERCITO 

E,MENDA N . 1 

8 

3J 
22 
20 
16 
16 

8 

20 

Altere-se n numer.a~iio das sub-consignações, especifi
cando-a-s por scrvico=> e <!estacando-se a importancia <ieslina
da aos auxílios regulamenlares aos lndios, da seguinte fór~ 
ma e de accordo com as emendas approv.adas no segundo 
turno: 

Consignação Pesso«l - lnspecção de f ronteiras 

7. Para pagamento de gratifü:ações espe-
r.iaes, ao pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3i4 :660$000 
SeMJiço de protecção aos lndios 

8 . Para pagamento do pesso:ll do quadro, 
neste Ministerio ou em outro onde fõr 
ai)proveif.ü.<i<l, no todo ou em parte, 
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como est.á actualmente ou como fôr 
determinado em a nova reorganização 
a ser feita por força do Deoreto nu-
mero 24.700, de 12 de Julho ultimo . . 363 :-600$000 

9. Par-a pagamento do pessoal mensalista, 
-diarista ou jornaleiro das Povoações 
Indígenas, Fazenda Nacional de S. Mar
cos, Postos de Pacificações e de A.ttra
cção dos Indios e outros, pela substilui
oão ou desdobramento destes, de accor
do com as necess1ciades do Serviço e 
,disposições Jegaes vigentes; como de 
vantagens de que trata o § unico do 
art. zo do Decreto n. 24. . 700, acima ci
ta.do, )nclusi·;e as dos ~nspectores e 
auxil iares das Inspectorias do Serviço 
de Proteccão aos Indios nos Estados, 
inclusive uma no Estado de Goyaz . . 932:000$000 

i O. c\juda de cus lo e serviços cxlraordina-
rios, diarins por serviços fóra de séde, 
inclusive despesas de transporte-s . . . 120:000$000 

11. Auxilio para fai'damento do porteiro
cont inuo e dos serventes, a razão de 
400800{) para cada um e a diaria <le 
3S,i000 para o serviço de correio . . . . . . 2 :295$000 

Consignação Material 

i. Material Permanente, sendo: Estado 
Maior do Exercito e Serviço Geogra
phico 1do Exercito, -3·28 :000$; Inspe
ctoria Especial <ie Fronteiras 80:000$ 
e Serviço de Protecr;ão aos Indios réis 
80 :OOOSOOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 1.88:000$000 

2. Material de Consumo, sendo: E -s L a .<J o 
Maior do Exercito e Serviço Geogra
phi6o do Exercito 402:600$; Inspecto
r ia Especial de Fronteiras 203 : 000$ c 
Servico de Proteccão aos Indios réis 
200:00~$000 . . . . .... ... . .. . .. ...• 805:600$000 

3. Estado ~1aiot· do Exercito e Serviço Geo
graphico do E:'l:ercito 4 95 : 000$000; Ins
pectoria E~pt>ci al de l;'ronteiras réis 
88:200$ e Serviço de Proteccão aos In-
dios f OO :000$000 ..... . • , . . . . . . . . . . 683:200$000 

4 . Auxilio aos Indios (Servi co de Proteccão 
aos Indios) ..... .. . . .. ... . .. .... :. 5Gi :000$000 

. J ltS { i{iC{IÇCÍO 

' As emendas 2 e 3, -do tJlenal'io e referentes a este Mi-
. nisterío, approvadas, em segundo turno, determinaram uma 

reduccão, nesta verba, {]e 145: ooos, transferidos para outra 
do Ministerio da Educação e um augmenlo de 2. 09.0 :U0$000. 
A suppressã.o obrigou alterações na numeracão das -sub-con
signações . Os augmentos tendo sido feitos para cumprimen
to das determinações do Decreto n. 24 .700, de f2 de Julho 
ultimo, forçoso foi tambem alterar os dizeres de algumas 
sub-consignações para facilitar a regulamentação que fOr 
dada. ao mesmo Decreto. 
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Por outro lado a emenda facilita a applicação das ver
bas e attende ao destaque dos recursos destinados aos auxí
lios aos Indios. Assistidos pelo Servico, em cumprimento do 
diEposto no Decreto n. 9.214, de 15 de Dezembro de 19H, 
artigo 2.0, numeres H e 16, despesa cuja natureza, por não 
se enquadrar em nenhuma das tres primeiras sub-consigna
ções da consignação material, pede uma outra especial, como 
determina a lei que regula a confecção de orçamentos, des
taque, aliás, que já vinha sendo feito nos Ministerios <la 
Agricu ltura e no do Trabalho, quando o Serviço d~ Pro
tecção aos Indios figurava nos respectivos quadros. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - .Vero de 
Macedo. 

N. 2 

Verba 3a --- E-stado Maior - Inspecção <le Fronteiras: 

7. Para pagamento de gratificações, etc. : 

Restaure-se a dotacão anterior de .H> :920$000 

6ervico de Proteccão aos Indios: 
Restaurem-se as dotações anteriores á appro

vacão em segunda discussão. 
Passam, assim, a vigorar as seguintes ·SUb

consignações: 
8. Para pagamento do pessoal do quadro .. 
9. Para pagamento do pessoal mensalista, 

etc .. . . .. .. . . . . . ... .. ......... . . . 
1 i. -~uda de custo, etc . ....... . .. ... . .... . 
12 . Au.-~ilio para fardamento, etc. . ........ . 

Material : 
1 . Material permanente, supprimir. f 55 :000~ 
2 • .Material de consumo, supprimir :?98 :000$ 
3. Diversas <iespesas, supprimir . . -'L42 :000$ 

Justificação 

99 ;600$000 

370:025~00(] 
:!0 :000$000 

600$000 

Approvada a emenda n. 3, em segunda. discussão, ao 
~linisterio ·da Guerra, foi o orçamento do mesmo Ministerio 
augmentado de i. 556:625$000. Ora, dentro do regime d~ 
rlgida economia, em que nos encontramos, nada justifica esse 
augrnento, que não foi pedido pelo Estado Maior do Exer
cito e nem consta seja elle tão urgente a ponto de tornar 
mais elevado o def icit orcnmentario . 

E tanto não é urgente essa despesa, que o Governo 
agora é que nomeou uma commiss·ão especial para elaborar 
o regulamento do Serviço de P rotecção aos Indios. 

As nossas aperturas financeiras estão exigindo a maior 
parcimonia nos gastos . Os nossos índios não foram benefi
ciados em nada, até hoje, com esse serviço fei to militar
mente. Antes, tem elle o aspecto de conquista armada e de 
invasão guerreira das regiões em que ainda moram os ul
timos reductos dos selvicolas. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i 934 . - Luiz Su
cupira. 
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EMENDAS AO ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 
EMENDAS 

N. i 

A verba 4a - Camara dos Deputados : 
(Gratificações addicionaes, de accôrdo com a li:!i nu

mero 5. 753, de 27 de Dezembro de 1929 e artigo 23 das Dis
posições Transitarias da Constituiç5o Federal, promulgada em 
16 de Julho de 1934) 

De 15 o/0: 
Ao dactylographo, Híl'ario RibeirQ Cinll'a 1 :H0$000 
Ao dacty!ograptw, Fran~isco Bevilacqua 1 :440$000 
Ao dactylograpbo, Marcos Lisbôa de Oliveira . . 1';4403000 

Sala das Sessões, em 26 de Outubro de 1934 •. - Manoel 
Re-is. _; Abel.arc.lo Marinho. 

lv.sti(icação 
Os funccionarios, a que se refere a emenda, esLavam no 

goso dessa gra tificação em 1930 e, actualmente, estão ser
vindo na Secretaria desta Garoara. 

N. 2 

Á verba 15a - Justiça Eleitoral: 
(Gratificação addicional, de accordo com a lei n. 5.753, 

de 27 de Dezembro de 1929 e artigo 23, das Disposicões Tran
sitoLias da Constituição F ederal, promulgado em 16 de 
Julho de 1934). · 

Accrescente-se o seguinte : 
Tribunal Regional· do Rio Grande do Norte: 

José Barreto Ferreira Chaves, 20 % . ...... .. . 

Tribuna-I Regional de São Paulo: 
J'10sé Felix Atves de Souza, 15 % •.. .. ... .... .. 

Tribunal Regional do Districto Federal: 
Julio Pimentel, 25 o/o •.• •• ••••••• .•• ••• ••• • •• 
Antonio Alexandrino <le Mendonca. 20 % .. ... . 
Frederico Alves, i5 o/o .... . ........... .... .. . 
João Baptista Gomes Ribeiro, 15 % ......... . 

·procuradoria geral Elei·tora!l do Districto 
F ederal: 

Aprigio dos Reis Carvalho dos Anjos, i5 o/o : • •• 

Superior Tr ibunal de Justiça Eleitoral: 
Augmto Olympio Gomes de Castro, :l5 % .....• 

· José Maria de Albuquerque Bello, 25 o/o •• •••• 
Victor Midosi Chermont, i5 % ••.•..•••. .. .... 
Jarbas dos Aymorés Carvalho, 25 o/o •• ••••. ••• 
José Sizenando Teixeira, :l5 o/c ••..• . . . .•.••• .. 
J!osé Nunes Ramalho, 25 % .. .... ...... ..... .. 

Somma ...... . •...•...••. •. ... : .. . ...••• 

1:080$000 

3:000$000 
1:080$000 

540$000 
:540$000 

1':800$000 

2 :7008000 
5: 400$000 
2 : 880$000 
3:000$000 
1 :800$000 
1 :350$000 

28 ; 190$000 

Sa1a das Sessões, em 26 de Outubro de 1934. - Manoel 
Reis. 
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Justificação 

Estes funccionarios, que estavam em disponibilidade dea
de 1'926, foram aproveitados na Justiça Eleitoral pelo Go
verno Provisorio e têm direito á gratificação addicional, em 
cujo goso estavam na data de expedição do Decreto n. 19. 565, 
de 6 de Janeiro de 1931. 

N. 3 

Á verba 17a: 

Accrescente-se, onde convier: 
Gratificações addicionaes : 

De 20 % : 
Ao sub-official Julio Gonçalves do Valle Pereira 2 :SR05f;OOO 

Sa~a das Sessões, em 26 de Outubro de 1934. 

Justificação 

A emenda tem a sua razão de ser, por isso que esse fun
ccionario, que estava em goso de sua gratificação addicional 
~m 1'930, completou já 15 annos de serviço, em 1 de Novem
bro de 1933, devendo.! pois, pelo regulamento daquella sccre~ 
taria, estar no goso de 20 % . 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 193 .4- Prado Kelly. 

N. 4. 

Ao orçamento do Minislrrio da Jusli•;a: 

Á verba 17a. - (Secretar ia do Senado): 

Accrescente-se, onde convi·er, na :; gratificações addicio
naes: 

De 20 %: 
Ao redactor de debates Augusto Olympio Gomes 

de Castro . .. . ... . .. ..................... . 
Ao redactor de debates José Sí:enando Teixeira 
Ao official Victor Midosi Chermont . .. .. .... . 

Sala da~ Sessões, em 26 de Outubro de 1934. 
Lago. 

Justificação 

3:600$000 
3:600$000 
3:840$000 
-.,.. Moza:rt 

A presente emenda visa sanar uma omissão existente na 
emenda já appt'ovada na 2a discussão, omissão essa, tal<vez mo
tivada pelo facto de estarem esses funccionarios servindo 
actualmente, no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 

Justifica-se, entretanto, a sua in~lusão no quadro da Se
CI'etaría do Senado, por isso que, por força da .determinação 
contida nas Disposições Transi tarias da Constituição Federal, 
t erão esses funccionarios de se~: obrigatoriamente approvei
ta-dos na organização da Secretaria do Senado F edera:l, a que 
pertenciam .effectivamente, em 1930, organização essa que 
terá de ser feita dentro em breve. 
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E como a gratificação addicional em questão só deverá 
ser paga no exercicio de 1935, já, nessa. época, os referidos 
funccionarios deverão ~star reintegrados em seus respecti
vos Jogares, naquella ·corporação l~gislativa . 

N. 5 

Imprensa N<J.cional- Pessoal: 

Transponha-se da Sub-Consignaçüo n. 3 - Redacçào, 
um redactor·-~hefe, para. a sub-eonsignBcDo n. 1 - Dire
ccão Geral. 

Justi/icaçtlo 

O Deereto n. 24.500, de 29 de Junho do corl'ente, qu_e 
approvou o novo Regulamento para a lrnpt•ent~u Nacional, dis
põe no artigo § :1°: "O pessoal pElrrnanonltJ, de aecordo 
com a natureza das respectivas attrlbuiçoos, se subdivide 
nos grupos abaixo, cada grupo comprehendcndo as catego-
rias enumeradas: · 

Pessoal director - Director Gern.l, Sect•etario, chefes 
de divisão, t•edactor-chefe, etc." 

Visa a emenda, sem augmento de despesa, corrigir o en
gano constante da proposta, amotdando-a á lei vigorante . 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. -Nero de Ma-
cedo. - Celso Jio.cha.do. 

N. 6 

Considerando que a concessão do fllt•lull aos membros 
do Ministerio Publico, nos termos da lul vigente, exige .a 
nomeação de quatro adjuntos de promotoroK lnte1•inos du
rante todo annG; 

Considerando que não se justi!icu 1~ uomcBciio de pes
soas estranhas para esse arduo mislór, u moulante a retri
buição de um terço dos vencimentos, ~tlrn uo menos se ef
fectuar o pagamento com presteza; 

Considerando que a existencia. do Ullll\ unlcn verba para 
substituições em todo Ministerio, com u. u~h·oita dotação de 
100 contos, acarreta demora excessiva doH pu!nmentos, mes
mo quando .ella não se esgota, o que, em l'ugru. acontece nos 
primeiros mezes do exercício. 

"Inclua-se na verba 4 - rubricu Mini iii.L•!•io PuhHc6 -
a importancia de 50:000$000 para sub~tiluiçuotl por ferias 
:e Iicencas" reduzindo- se a verba 21 de quantia equiva
l-ente." 

Sa:la das Sessões, 26 de Outubro de 193~. - Henrique 
DofiAworth. 

N . 7 

Na Secretaria da Camara dos Deputados, onde se diz um 
continuo, diga-se um auxiliar da Bibliotheca, 9 : 504$000. 

Sala das Sessões, 23 Outubro de 1934. -Prado KeUy. 
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Justificação 

A Commissão Executiva da Camara dos Denutados trans
formou, por actc de 3 d-e Fevereiro de 1934,- pubticado no 

"Diario da A.aJembléa" de 27 de Fevereir-o de 1934, um lagar 
de continuo em auxiliar da Bibliothec.a, sem augmento de 
despesa. 

É uma emenda indispensave1 e que visa incorporar no 
orcamento para o anno de 1935 uma situação de facto. 

N. 8 

A' verba 5 do Tit1.1lo 11: 
Institutos · Disciplinares 
:N . H: 

Instituto 7 de Setembro 
Material 
Substitua-se :pelo sei)Uinl.e : 
Material: 
Divisão mascuhna: 

:1 ) Material permanente .. 
2) Material de consumo .. 
3) Diversas despesas .. . . . 

Divisão Feminina: 
:1 ) Material Permanente .. 
2) Material de consumo . . 
3) Diversas despesas .. ... 

Va:riavel Distribuição 

17:900$000 C. C. de Compras 
t100 : 000$000 C. C. de Compras; 
1-1.8 : 136$100 The.>ouro Nacional 

4 :500$000 C. C. de Compras 
100: 000$000 C . C .. de Compras 
20:000$000 Thesouro Nacional 

690:536$100 

Justif icaçtw 

Não acarreta. a emenda nusmenlo de despesa-s; apenas 
discrimina sub-consir,nação de institutos, actua!mente con
fundidas. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 193~. - Xavier de 
Oliveira. 

N. 9 

Titulo I- Yer-ba 40.- Sub- consignação n. 1. 

Accrescente·se: 
Ord . Grat. Fixa 

1 Vice-Director Geral 20:000$ 10:000$ 30:000$ 
1 Director de Servi co 16:0008 8 :000$ 24 :000$ 
2 Primeiros Officiaes 12:800$ 6:400$ 38 :400$ 
1 Terceiro Official • 4 . .. . .. .. . 8:000$ 4:000$ 12:000$ 
3 Redactor~s de Documentos 

Parlameotare~ c Aimaes iO:OOO$ 5:000$ -15:000$ 
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Senado Federal - Secretaria 

Titulo I - Verba 5a - Sub-consignação n. i 

.A.ccrescente-se: 

Ord. Grat. Fixa 
1 Conservador do Archivo . . 9:500$ 4:750$ 14:250$ 

Justificru;áo 

A present~ emenda visa altender ao pagamento de ven
cimentos a funcciooal-ios das duas Secretarias do Poder 
Legi.slativo, reintegrados -em ' 'irtude de dispositivos consti
tucional. 

Sala das Sessões, 27 de Outubro de 1934. 

N. 10 

Considerando que são por demais ~exíguas as dotações 
da rubrica material d:t Procuradoria Geral do Distr icto Fe
deral, na. verba 40. do Qrçamento do Interior : 

"Elevem-se as quotas de material permanente - mo
veis, livros, encadernações, de 2 :600$000 para 5 :000$000; de 
material -de consumo de 3:500$000 para 4:000$000, redu
zindo-se a de diversas despesas de 1 :450$000, l)ara 1 :000$, 
com o augmento, apeuas de 2:400$000." 

Sala das Sessões, 26 de Outubr.o de :1934. - Henrique 
Dodsworth. · 

. N. H 

A verba 4a. - Sub-consignação 1 i (Justiça do Districto 
FE!OOral, pag. 13, das Tabellas explicativas). 

Acm:-escent-e-se : 
Juizo de :M:enores para colloca.ção de menores e s&r

viços auxiliares (Decreto n. 24 .706, de 12 de Julho de 1934}, 
200 :000$000. 

Justificação 

Os menores aoolhidos pelo Estad() n()s seus estabeleci
mentos officiaes, custam~lbe, pelo menos 1 :700$000 annuaes 
e em alguns .estabelecimentos attinge a 7:000$000 annuli'eS. 
O Juizo de Menores colloca-ós entretanto em estabelecimen
tos <le idoneidade incontestavel a razão· de 60G$000 annuaes. 
Os 200:000$000 que. a emenda destina a essa assi&tenc.ia re
presenta o acolhimento de 333 menores, serviço esse que 
vealizado pelo Estado pediria uma verba super ior a réis 
600:000$000 não computadas as despesas de installaçáo. 

, A emenda não importa em augmento de de!'pesa, senão 
em applicação do saldo de quotas de loterias que ind~vida
mente, não fôra inc.Juido n o Orçamento da Receita. Appro
vada que seja essa inclusão da renda, ao Poder Legislativo 
cumpre d istrib1!il-a, de accordo ~om o art. 186 da Consti
tuição Federal que não p ermitle 'Clestino differente ás cGn
tribuiçõ_es estabelecida-s com destino especial. 
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Aceresce ainda que a propria eetimativa da verba "Im
posto de loterias", estimado em 14.300:000$000 mão e&íá 
integralmente distribuído como o -exig.e a Constituicão , e por 
conta desse credito pó-de ser attendida a emenda. 

A. ·coUocação de menores em institutos paTticulares está 
p.erf~itamente compreendida na finalidade da instituição das 
quotas de loterias, destinadas a au:x:j.Jiar casas de caridade, 
d-e instrucção e de misericordia (decreto n. 21.143, de 10 de 
marco de 1932). 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Henrique 
Dodsworth. 

N. i2 

Verba 17 

Obras 

Material: 
1 - Diversas despesas : 

Accrescentar: 
Sendo cem contos de .réis destinados á construcção do 

eàificio na nova capital do Estado de Goyaz, em terreno- ce
dido pelo mesmo Estado, e destinado aos serviços da Justi
ça Federal e Tt'ibunal Regional Eleitoral. 

Justificação 

Devidamente autorizado, em virtude de decretos -e actos 
já expedidos, está. o Governo de Goyaz construindo a cidade 
para a nova capital do !Estado. É preciso que o Governo da 
União fique, d-esde logo, habilitado a iniciar as olJ.ras dos edi
ficiüs nec-essari-os ao serviço publico federal. A construcção 
de predios proJ)rios, além de melhor attender aos serviços a 
que sã-o destinados, resulta em immediata ·ewnomia na ver-
ba. - Alugueis de casa. \ 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 1934.- Nero de Ma
cedo. 

N. 13 

A verba 4s. Sub-consignação :11 - (Justiça do Dis-
tricto Federal, pag. 13 das tabellas ex!}licativas): 

Aecrescente-se: 
Ao Juizo de Menores, para organizacã·o de 

Assistencia a Menores, nG Districto Fe-
deral (cinco mil contos de réis) 5.000 :000$000 

JustificaÇão 

E~sa verba não affecta o Orçamento Geral da Republica, 
por isso que será attendida pelo saldo de quotas doe lerteria<;. 
cujD destino esl}ecial a Constituição não fermitte (art. i&i) 
que seja distrahido para appHcacão diff.erente e manda in
corporar ao Orçamento da R~ita. 

Esse saldo, de 12.077 :000$, inclui do no Orçamento da 
Receita, cobre a d-esp.esa com facilidade, tanto ma·is quanto a 
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pr-opria. ·estimativa das quotas a serem arrecadadas no anno 
vindouro, e que se eleva a 14.300 contos de réis, não foi ain-
da ~ppl icado no Orçamento ila Despesa. . · 

O destino dessa -dotação {)Onsti-tuirá o primeiro passo 
para a orga-nização da assistencia a menores, ainda por fa
zer, no Distri{lto Federal. 

Sala das Sessões, 2G de Outubro ·de 1934. - Henrique 
Dod$worth. 

N. 14 

A' verba 4a - Sub-consignação n. 11 (Justiça do Dt<E
tricto Federal, pag. 13 das Tabellas explicativas) : 

Accrescente-se : 
Ao Patronato de .Menores, para manutencão e custeio dos 

institutos officiaes entregúes 6. sua dir ecção e administra
ção: Escola Alfredo Pinto, 120 :0008 ; Casa de Preservação, 
120 :000$; Asylo Agrico la Santa Izabel, 60:000$000 . 

. (L~i 3.089, de 8 de janeiro -:e 1916 -Lei 3.454, de 5 
de Janeuo de 1918 - Lei 4. 793, de 7 de Janeiro de 1924, 
art. 2° § 37 - Lei 17.181, de 8 de Janeiro de 1926 - Avi
s os numeras 3 .603, de 4 de Novembro <:ie 1925; 215, oe 30 de 
junho de 1926; 3.139, de 19 de Setembro de :1926; 3.374, 
de 14 de Outubro_ de :1925; 227, de 19 de Janeiro dP. 1925; 
6.100, de 26 de Dezembro de 1924; 1.150, de 20 de Outubro 
de :1923; 1.317, de 4 -de ,Putubro de 1924), inclusiv·e aluguel 
das sédes e fiscalização, 300:000$000. 

Justificação 

A Commissão de Orçamento propoz, e a Camara appro
vou, a emenda que mandou transferir a dotação a ser entre
gue á Associação Tutelar de Menores para manutenção e 
custeio da Casa das Mãezinhas, do Recolhimento Infantil Ar
thur Beroardes e da Casa Maternal Mello Mattos - da ver 
ba "Subvençõe:;" do Ministerio da Educac;ão. para a verba 4a.. 
Sub-consignação 11 do Ministerio da Justica {Justiça do Dis-" 
tricto F ederal, pag. 13 das Tabellas explicativas) . e assim 
decidiu a Commissão, tendo em consideração a natureza offi
cial dos estabelecimentos, o que não per mit tia continuassem 
a ser mantidos pela verba "Subvenções", como anteriormen
te, ao Decreto 24 .706, '(!e 12 de Julho ultimo, que os offi
cializou. 

Ora. a mesma razão milita em relação ás verbas desti
nadas á. manutenção e custeio da Escola Alfredo Pinto, da. 
Casa de Preservação e do Asylo Agrícola Santa Izabel, que 
são estabelecimentos do Estaâo entregues á administração 
do Patronato de Menores.. As verbas destinadas á manuten
ção e custeio desses estabelecimentos officiaes. não podem 
estar inc!uidas entre as "Subvenções", porque a incompati
bilidade é manifesta, e expressa na lei das Subvenções des
tinadas a auxiliar os institutos par ticulares que não recebem 
outra qualquer contribuição do Estado. 

Por conseguinte, de accôrdo com a resolução tomada com 
relacão á Associação Tutelar de Menores, cumpre retirar, da 
verba "Subvenções", de Ministerio da Educação, as verbas 
que o Patronato de Menores recebia. para manutencão e 
custeio dos estabelecimentos officiaes, alli deixando apenas 
a verba para subvenção dos estabelecimentos par ticulares do 
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proprio Patronato de Menores, isto é, a Casa da Infancia e 
o Asylo Nossa Senhora de Pompeia, e incluir no Orçamento 
do Ministerio da Justiça a verba destinada ã manutenção e 
custeio dos estabelecimentos do Estado. 

Esses estabelecimentos, com as suas lotações normaes. 
recebiam até i930: Eseola Alfredo Pinto, UO;OOO$ (inclusi
ve aluguel da séde); Casa de Preservação, 200:000$, inclui
das as prestações para acquisição da séde; e Asylo Agrícola 
Sanf.l). Izabel, 90 :000$000 . Indevidamente inclui das essas ver
bas entre as "Subvenções", soffreram as alternativas destas 
e suas reducções, tornando-se nevessaria a reducção de suas 
lotações. Urge, pois, restabelecer-lhes a sua capacidade, 
restabelecendo-lhes as dotações correspondentes aos servi
ços que podem prestar. A emenda attende a essas exigencias 
com parcimonia manifesta, tendo-se em consideracão as do
tações que recebiam esses estabelecimentos em f930. Essa 
majoração não affecta o Orçam2nto Geral da Despesa, porque 
será attendida pelo saldo da quota de loterias, cuja distribui
ção é constitucionalmente materia orçamentarin. e permitti
da em aa discussão pelo Regimento da Camara. 

Sala das Sessões, 26 de .Outubro de i934. - Xa viP.r de 
Oliveira. 

N. 15 

Verba 4a. - Sub-consignaç-ão 11 : 

Accrescente-se; 

A' Associação Tutelar de Menores, para ma· 
nulenção e custeio dos estabelecimentos 
cuja <lirecção e administração lhe foi . 
confiada pelo decreto n. 24.706, de 12 de 
Julho de 1934 (Casa das Mãezinhas, réis 
60 :OOOS; Recolhimento Infantil Arthur· 
Bernardes, 110 :000$ e Casa Maternal 
:tlfello Mattos. :I SO :0005$090 - inclusi-
ve alugueis e fiscalização . . . . . . . . . . . . . 350 : 000~000 

l1lsti( icação 

A Associação Tutelar de Menores {]irige e administra o~ 
institutos -do Governo a que nl1udc a cmen c!n. c prccisamen. 
te por essa razão, a Commbsão de Orcamenlo excluiu a do
tação destinada á. manutenção e custeio desses estabeleci
mentos {ia verba "Subvenções", suggerindo que ao Orçamento 
da Ju:>tiça fosse apresentada uma emenda á. verba 4a. Sub
c-onsignação i 1 (pag. 797 do Diario llo Poder Leyislativo de 
25 de Setembro ultimo), incluindo a delação de 260 :000$ 
para aqnelle fim. 

A emenda supra propõe que a dola.çúo seja majorada 
para 350:000$, porquanto o Governo construiu na Càsa Ma
ternal Mello Mattos, no correr do anno findo. um pavilhão 
para internação de mais tOO menores, mas não previu no 
Orcamento o augmento correspondente á manutcncão e 
custeio desses menores; desta sorte, essa ampliação do esta
belecimento não póde ser aproveitada emquanLo não fôr ma
jorada a verba de manutenção e custeio, o que a emenda at
tende . Essa verba é tanto mais necessaria quanto o Juizo de 
Menores, conforme expoz em recente l'eiatorio ao Sr. minis-
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tro da Justiça, não dispõe neste momento de institutos para 
collocação de menores de primeira idade. 

:Essa majoração não affecta o Orçamento Geral da Des
_pesa, porque será attendida pelo saldo da quota de loterias, 
cuja distribuição é constitucionalmente materia orçamenta
ria e permittida em aa discussão pelo Regimento da Ca
mara. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Xavier de 
Oliveira. 

N. 16 

A' verba 4a - Sub-consignação n. f 1 - Justiça do Dis-
Lricto Federal. · · 

Accrescente-se : 
Ao Juizo de Mimares, para constituir uma 

Fun<lacão destinada a unificar e congre
gar os servicos de assistencia a meno
r~s no Districto Federal, a criterio d& 
Ministro da Justiça e Negocias Inte-
riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500:0008000 

E ssa verba não affecta o Orçamenl.o Geral da Repub!ica, 
p or isso que será attendida pelo saldo d~; quotas de loterias, 
cujo destino especial a Constituição não permitte (art. 186) , 
que seja distrabida para applicac;ão differente e manda in
corporar ao Orçamento da Republioa. 

Esse sa J.do de 12.077:000$, incln indo no Orçamento da 
Receita, cobre a despesa com facilidade, ta-nto mais quanto 
a propria estimativa das quotas a serem arrecadadas no an
no vindouro, e que se eleva a :1.4 .300 contos de réis, não 
foi ainda applicado no Orçamento da Despesa. 

O destino dessa dotação consíituirâ o primeiro passo 
para a organização- da assistencia a menores, ainda por fa
zer, no Districto Federal. 

6aln das Sessões, 26 de Outubro de 193<!. - Henrique 
Dodsworth. 

Emendas ao Orçamento da Marinha 

EMENDAS ACEITAS PELO SR. PRESIDENTE DA 
Cl~iARA DOS DEPUTADOS 

F.,MBNDAS 

N . . i 

Na verba 7a - Directoria de Navegação - Sub-Consi
gnação n. 1 - Directoria - Excedentes. 

Supprima-se.: 
f Patrão . .. 

Serviço de Phar6es 
Excedentes 

1 Escrevente civil . . . . . .......... . . . 
3 Primeiros Pbaroleiros . . . . . ... .... . 

8:640$000 

6:000$000 
22 :320$000 
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Onde se diz: 
24 Segundos Pha:roleiros 
H Terceiros Pharoleíros 

Diga-se: 
18 Segundos Pharoleiros 
10 Teroeiros Pharoleiros .. - .......... .. 

Justificação 

i44:000$000 
52:800$000 

!08 :000$000 
48:000~000 

1 

Esta emenda tem -por fim excluir do orçamento des
pesas com Iogares que -se vagaram e não podem ser preen
chido-s ao mesmo tempo que vem proporcionar á. adminis
tração o ensejo de corrigir falhas na remuneração de al
guns servidores. 

A ser acceita será de 77:760$000 a importancia das re
duccões. · 

Sála das (Sessões, 26 de Outubro de :1.934. - Waldemar 
Motta. 

N. 2 

Na Verba 1a- Secretaria de Estado -Pessoal - Sub
Consignacão n. i - onde se diz: 

3 contínuos e 3 correios a 7:200$000 

diga-se: 

3 continuas e 3 correios a. 7:680$000 

Justificação 

Os Serventes da Secretaria dO Estado da Marinha já 
!oram equiparados. 

Sala <ias Sessões, 26 ·de Outubro de i934. - Waldemar 
Motta. 

N. 3 

Na Verba 16& - Escola Naval - Pessoal - Sub-Consi
gnação n. 1, onde se diz: 

4 Patrões a 7:200$000, diga-se: 4 Patrões a 8:640$000 

Justificação 

O aocrescimo da. despesa, com as provi<iencias decorren
tes desta emenda, será <Joberto com a medida pedida na 
emenda n. 1. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Motta. 

N. 4 

Na Verba f6a.- Escola Naval - Pessoal - Sub-Consi
gnação n. 1 - onde se diz : 

9 Serventes de aulas . . 
2 Ajudantes de roupeiro . . .......... . 

diga-se: 
H Serventes de aulas . . 

4. Aju<iantes de roul)eiro 
C. D. -VOLUME VI 

3:600$000 
2:000$000 

3:600$000 
2:000$0{)1) 

24. 
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I usti{icação 

O augmentõ proposto, nesta emenda, decorre da neces
sidade de se dar dotação ·para os dois serventes de aula. e 
dois ajudantes de roupeiros admittidos em !934, ~m virtude 
do augmento de lotação de aspirantes. 

A despesa será compensada com a economia deconente 
da execução da emenda n. i . 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Motta. 

N. 5 

Na Verba 20A - Força Naval - Pessoal - Sub-consi
gnação n. 1 - Corpo de Marinheiros - accrescente-se 

1 sub'-official instructor de t oques de corneta e tam
bores, 7:740$000 annuaes. 

Corpo de Fuzileiros Navaes - Instruccão - onda se 
diz : 

:1 Professor de mu~ica, 6:000$000, diga-se: 1 Professor 
de musica, 12;000$000. 

Justificação 

A organização interna e administrativa do Corpo de Ma
rinheiros, no seu capitulo 2Q, cogita do cargo de Instruct-or 
de f.9ques de cornetas e tambores, que, por involuntaria omis
são, não foi incluído na proposta orcamentaria. 

O augmento de despesa. con.sequente não altera o total 
do orç&mento, porquanto com a approva>~âo da emenda n. 1, 
haverá um saldo de 77 :760$000. 

Sala das Sessóes, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Motta. 

N. 6 

Na Verba 20'1 - Forca Naval - Pessoal - Sub-Consi
gnação n . f - onde se diz ; 
!70 Aspirantes a 600$000, diga-se: i73 Aspirantes a 500$000. 

Jv.Sti(icaçdo 

Esta emenda vem corrigir um lapso na o'rganiza.ção da 
proposta . · 

O augmento é compensado com a emenda n. 1. 
Sala das Sessões, 26 <!e Outubro de 1934. - Waldemar 

Motta. 

N. 7 

Na Verba 5a - Directoria da. Marinha Mercante - Pes
soal - Sub-Consignação n. 1 - Capitania do Porto do Rio 
de Janeiro - onde se <iiz : 
2 Patrões a 3 :600$000, diga-se: 2 Patrões a 6; 000$000. 
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Jus ti(icação 

O augmento é compensado com a economia da emenda 
numero 1 ~ 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Mott,a.. 

Emendas '114o · acceitru pelo Sr. Presidente da C amara do$ 
Deputados · 

N. 1 

Na. Verba sa - Direetoria de Fazenda - Pessoal 
Sub-consignação n. ~ - onde se diz: 

1 Porteiro ·a . 
2 Continuas a. 
7 Serventes a . 

1 Porteiro a. 
diga-se: 

Porteiro a. 
2 Contínuos a. 
7 Serventes a. 

Excedente 

Excedente 

f Ajudante de IJQrleiro a. . . 

Jus ti!ica,ção 

7:200$000 auuuaes 
4:800$000 annuaes 
3 :600$000 annuaes 

t2:000$000 annuaes 

i2 :000$000 annuaes 
6 :000$000 annuaes 
4:650$000 annu~es 

7:200$000 annuaes 

. O pessoal da Porlaria da Directoria de Fazenda, ex-Di
rectoria Geral de Contabilidade da Marinha, sempre esteve 
equiparado ao da. Secretaria de Eslado do mesm() Ministe
rio. Com a mudança da denominação de Directoria Geral de 
Contabilidade par]. Directoria Geral de Fazenda da Mari
nha, deixou o referido pessoal da Directo::-ia de Fazenda de 
acompanhar os seus collegas da Secretaria de Eslado. 

O a.ugmento da despesa é compensado com a emenda nu
mero i. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i93~ . - Waldemar 
Motta . 

N. 2 

Na Verba i78 - Arsenaes - Pessoal - Sub-consigna~ 
cão n . 8 - onde se diz: 
2 Secretarias a 7:200$000, diga-se: 2 Secretarias a 9 :OÓ0$000 

Justificação 

O augmento de despesa proveniente desta emenda cor
rerá á conta da econ()mia com a adopcão da emenda numero 
L 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Motta. 
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EMENDAS AO ORÇAMENTO DA VIAÇÃO 

Emendas aceitas pelo Sr. Presidente da Camara dos 
Deputados 

EMENDA 

N. i 

Verba 15' - Construcções, melhoramentos e apparelha
mentos 

I. Estradas de Ferro. 
4. Inspectoria Federal das Estradas. 

, Fazer a seguinte especificacão: 
a) conelusão do trecho de Mafrense-Pau

lista e prolongamento além de. Pau
lista, na Estrada de Ferro Pet!'olina 
a Therezina ..................... . 

b) ()onclus&:o do trecho Pirecuruca-Peri
Peri, na Estrada de Ferro Central 
do Piauhy ....... , ............... . 

c) construcção da ponte sobre o rio Par
nahyba e apparelhamento da Estrada 
de Ferro S. Luiz a Therezina ..... . 

d) pro seguimento da construcção da E. 
F. Central do Rio Grande do Norte 

c) conclusão do trecho de Leopoldo de 
.. Bulhões a Annapolis, proseguimen

to além de Anaponlis, inclusive qui
nhentos eontos para o apparelhamen
to para a Estrada de Fer ro Goyaz 

f ) conclusão da construcção do trecho de 
Limoeiro a Bom Jardim, na Great 
Western of Brasil Ry. . , ......... . 

g) IJroseguimento da comtrucção da E. 
F. Jaguary S~o Borja-São Thiago 
e ramal D. Pedrito-Sant' Anna do Li
vramento no Estado do Rio Grande 
do Sul, a cargo do 1° r a talhão fer-
roviario ...................... , .. . 

h} conclusão do trecho Contendas a Pal
meiras e de Palmeiras á barranca do 
Rio das Contas e prolongamento da 
E. F. Santa Calharina ..... , ..... . 

Total 

Justificação 

300:000$000 

720:000$000 

1.900:000$000 

1. 000 :000$001) 

2.500:000$000 

400:000$000 

6.000:000$000 

1. 600:000$000 

14.420:0008000 

O orçamento, approvado pelo Decreto n. 24.167, de 25 
de Abril de 1934, actualmente em vigor, trouxe essa v~rba 
devidamente discriminada, como covém aos interesses dos 
serviços que vão ser executados e para melhor effic.iencia 
na applicacão dos dinheiros publicas, evitando- se, ao mes
mo tempo, preferencias ou arbítrio, pondo em cheque os in
teresses de zonas diversas do Paiz, todas digna.s do amparo 
da Camara Federal. A falta de especificação de verba é 
erro grave na organizq,cão dos orcamentos; é relegar para o 
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Executivo a obrigação precípua. do legislador; é obrigar ca<la. 
Estado interessado. nas obras em execução, a pleitear maior 
verba para os seus serviços, estabelecendo verdadeira con
c:urrencia, quando o assumpto não póde e nem deve estabe
lecer competições entre os diversos Estados beneficiados pela 
Lei de meios . 

. Sala das Sessões, 26 dl3 Outubro de 1934. - Nero de 
Macedo. - Mario Caiado. 

N. 2 

Verba 15~ - Construcções, melhoramentos c apparelhamento 

I. Estr:Jdas de Ferro. 
5. Diversas Estradas: 
Redija-se da :::~guinte maneira: 

Acquisição de aulomoLrizes locomotivas e 
trilhos, sendo duas loco'motivas e duas 
-automotrizes para a Estrada de Ferro 
Goyaz ............. .. . .. .. . .. , .. . . 

Justi{icaçü.o 

2 .200:000$000 

Ha annos que a Estrada de Ferro de Goyaz não recebe 
verba para melhorar a sua locomoção. Com esse pequeno 
au~ilio, que ora é solicitado á Camara, dentre da verba pro
pna, sem qualquer augmento de despesa, que venha. alte
rar o total da rubrica e, co-nsequentemente, do orçamento, 
aquella. Estrada poderá melhorar de muito o seu trafego ~. 
assim, accrescer o saldo que annualmente vem apresentan
do, como attestado da riqueza da zona que percorre . Os seus 
triihos vão agora attingir á zonâ da matta de excepcional 
fertilidade. Já é longo o percurso a ser feito em um dia e 
as automotrizes podem supprir a. deficiencia de trens, com 
vantagem de tempo e real economia . A differença de 300 
contos àessa verba foi levada para a i 2• - Subvenções -
destinadas aos serviços de navegação dos r ios Araguaya. e 
Tocantins. Emenda n. A rubrica s•, ora aprecia<la, é consi
derada como verba - Eventuaes - e destinada á In.specto
ria. das Estradas para supprir as deficiencias na execução 
dos i.rabalhos mandados executar durante o exerci~io. Não 
ha, pois, qualquer inconveniente na sua. dí~inuicão para 
supprír, no mesmo orçamento, outra verba md1spe~savel pa.:a 
serviço inadiavel, mantendo-se t.ambem a proposlto de ua.o 
ser majorado o totr.l orçamentario. Não ha Ptejuizo para 
qualquer serviço e é at.tendido outro de urgenCJa . 

.Sala da Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Nero de 
Macedo. - Mario Caiado. 

N. 3 

Da verba :10" - "Estl'adas de Rodagem", destaque-s& 
a importancia de 300:000$000 (tresentos contos de réis), 
para a terminação da construccão da estrada de rodagem 
Colatina-São Matheus, no Estado do Espírito Santo. 

Sala das SessQes, 26 de Outubro de !934. - Fernando 
de Abreu. - Ca.rtos Lindenberg . - Go~fredo Menezes. 
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Jttsti{icaçáo 

São Matheus, no Estado do Espírito Santo, é o porto que 
fica no extremo Norte, quasí no limite com a Bah·ia, grande 
emporio, antigamente, ·quando era servido pela Companbta 
·de Navegação Lloyd Brasileiro, com linha regular, e por ou
tras companhias. Sobrevindo a grande erise, as companhias 
de navegação se desinteressaram por aquelle porto, que fi
cou isolado, cahindo na mais triste decadencia. O Governo 
do Estado, tudo tem feito no sentido de manter a pequena 
cabotagem, com subvenções a navios a . vela e lanchas a mo
tor, por-ém, só a communicação ~errestre resolverá o pro
blema em definitivo. A distancia, que ~edeia entre Colatina. 
e São Matheus, vae por 170 kilomelros, aproximadamente, 
através mattas virgens, terras feraci.ssimas, ainda des.pov«>a
das, justamente pela. falta de rodovias . Já o Governo do Es
tado construiu 60 kilometros destes 170, com grande sacri
fício, em vista do decresci mo das rendas nos ultimas :mnos. 
Considerand«>, porém, que o Governo Federal arrecada, lam
bem, no Espirito Santo a taxa sobre gazolina destinada i 
construcção e conservação de estradas de rodagem; conside
rando que, no Espirito Santo não existe até agora uma unica 
estrada feita ou ccmservad_a pelo Governo Federal, com o 
producto da taxa referida; considerando que já h a no Esta
do ooroa de 5. ooo kilometros de estradas estaduaes, munici
paes ou part-iculares € que, portanto, o consumo de gazolina 
é elevadíssimo, dando aos corres f~deraes :i.Ilreciavel somma 
com a arrecadação da citada ta."l:.a; considerando, ainda, que 
o trecho de estrada, para o qual apresentamos a emenda aci
ma, serâ, sem duvida, aproveitado para a futura estrada que 
ligará o Rio de Janeiro á Bahia e, assim, s<!rá. apenas ante
cipada a sua construcção nesta parte e que portanto, não 
serã a importancia pedida aproveitada sómente pelo Estado 
do Espírito Santo e sim, tambem, :por outros Estados e pelo 
proprio Governo Federal, futuramente, não- nos parece de
mais a ver-ba acima. mandada separar e mais do que justo o 
fim ao qual se destina e o me rito de sua applícacão . 

Sa1a das Sessões, 26 de Outubro de 193q. - Ferru:r:ndo 
de Abreu. - Godofredo Menezes. -Carlos Lindenberg. 

N. 4 

{Gratificação addicional, de accordo com a Lei n. 5. 753, 
de 27 de Dezembro de 1929 e art . 23, das Disposições Tran
sitorias, da ConstiLuição Federal; promulgada. em 16 de Ju
lho de 1934.) 

A' verba - Estr-ada de Fe!'ro Oeste de Minas. 

Accrescente-se a ,seguinte sub-consignação: 
Para pagamento" a Gaslão de Britto, 20 % .. -. i :920$000 

Sala das Sessões, 2& de Outubro de :1.934 . - Mo.noel 
Reis . 

Justificação 

o funccionario, de que trata a emenda, estava no gozo 
dessa gratificiÇão da data <la expedição do Decreto numero 
19.565, de 6 de Janeiro de 1931. 
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N. 5 
Verba 12a. 

Subvenções. 
Aoorescentar o seguinte : 
:f7 - Serviço de navegação do Araguaya a Tocantins, 

entre Belém do Pará a Balisa, UI) alto Araguaya, e Belém 
do Pará a Palma, no Alto Tocantins, sendo a quantia entre· 
gue ao :E;stado de Goyaz para a sua execução, 300:000$000. 

Justificação 

Esse serviço vem beneficiar os Estados do Pará, Mara
nhão, Piauhy, Matto Grosso e Goyaz, e vae servir uma vas
tíssima região . Não h a augmento de despesa porque a quan
tia acima foi deduzida da verba f5• do Orçamento do pro
prio Ministerio da Viacão, sem prejuízo para qualquer ser
viço em execução, uma vez que essa verba póde ser consi
derada como "Eventuaes ", afim de que a Inspectoria de 
Estradas possa suppr-ir alguma. deficiencia. A reducção da 
verba f5a. Consignacão I - Estradas de Ferro - 5 - Di
versas Estradas foi prapost.a na emenda n. Os discursos 
já publicados n o Diario da Casa sobre a necessidade daquella 
navegação, em toda a vasta extensão daquelles dois rios, 
dispensa outros esclarecimentos, como justificar,;ão da pre
sente emenda. E' materia de interesse nacional e, com a 
sua execução, teremos feito a ligação do Brasil Central com 
o porto do Pará. 

Sala das Sessões, 25 de Outubro de 1934. Nero de 
Macedo . -Mario Caiado. - Adolpho Bergamini. 

N. 6 

Verba 15a. 

Construccões, melhoramentos e apparelhamentos. 
III- Correios e Telegraphos: 

9 - Accrescentar o seguinte: 
Sendo 3CO contos para a construcção do edificio desti

nado aos serviços do Correio e TelegraphO-S na nova Ca
pital do Estado de Goyaz, ora em ccnstruccão, e em terreno 
doado pelo mesmo Estado. 

Justificação 

O Ministerio da Viação nunca construiu, no Estado dG 
Goyaz, edificio para installacão das repartições dos Cqrreios 
e Telegraphos. Ainda agora, na velha Capital, são alugados 
os predios para esses serviços, que reclamam edificações 
apropriadas para bem servir o publico e melhor execução 
dos trabalhos de tão alta importancia. Além de dotar o 
Ministerio de mais um edifício apropriado, a medida soli
citada vem resultar em eeonomia nos orçamentos futuros, 
na verba desti11ada aos aluguels de casa. A discriminacão 
pedida evita protelação na execução da obra. 

Sala <las Sessões, 26 de Outubro de 1931 . - Nero de 
Macedo- - Mario Caiado. 
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N. 7 

Destaque-se · da sub-consignat}ão n. 6 a importancia de 
600:000$000 para o serviço de navegação do Araguaya e 
Tocantins, entre Belém a Balisa, no alto Araguaya, e Belém 
a Palma, no alto Tocantins, dividida a qu antia em duas 
partes iguaes .que serão entregues, respectivamente, aos Es
tados do Pará e de Goyaz para sua execução. 

Sala .das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Clementi
no Lisbóa. 

Justificação 

E' desnecessario encarecer a imporLancia do serviço de · 
que cogita a emenda, pois tão divulgada tem sido a sua 
imperiosa necessidade . Essas linhas põem em conLacto uma 
extensí-ssima zona do Brasil Central com o porto de Belém 
do Pará. 

Aliás, esse serviço, no Estado do Pará, já está orga
nizado, prestando relevantes beneficios, e o seu Governo go
zou, até o anno !)aS!Sado, de uma subvenção do Governo 
Federal . 

A emen<la r estabelece, apenas, uma medida que vinha 
sendo praticada até aqui. 

N. 8 

·rransfira-se da verba 48 - Estrada de Ferro Noroeste 
do Bra.sil sub-consignação n. 7 - Material de Consumo 

para a verba 15a - Construcções, melhoramentos e ap
parelhamentos - sub-consignação o. 2 - Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil - a importancia de 1.000 :000$000 para 
attender ás obras da estação de Baurú e a outros melhora
mentos. 

1 usti(icaçá<> 

A construccão da estação de Baurú, autorizada por de
creto do Governo Provisorio, deveria ser custeada pela verba 
de 1.000 contos da verba 158 , sub-cofi.signacão o. 2 do or
çamento vigente, porém, em face do Decreto n . 52, de H de 
Setembro corrente, essa verba não poderá ser aproveita.da 
deante da escassez de tempo para execução da obra no prazo 
da vigencia do actual orçamento. · 

Nessas condições, a providencia constante da emenda 
supra virá prover ·ás necessidades da Estrada, possibilitando 
a execução desse importante e inadiavel melhoramento. 

Sala das Sessões, 29 de Setembro de 1934. - Barros 
Penteado. 

N. 9 

Destaque-se da Verba i08 , alinea 1 . 

A quantia de dois mil contos para os serviços de cons
trucção das obras de arte e con<Jlusão de trechos iniciados 
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das estradas de rodagem da · zona secca do territorio de 
Pernambueo. 

l ustiticação 

O Governo Federal deixou sem concluir longos trechos 
de estradas de rodagem nç. territorio pernambucano, os quaes 
P.ermanecem sem serventia de trafego por deficiencia prip.
mpalmente das obras de arte e que se encontram em oon· 
dições especialíssimas: não podem reverter ao Estado para. 
q~e as c?nserve e mantenha nem dão prestimo á popula
çacr por macabadas. 

Para proveito do capilal já ll.pplicado e preservação do 
estrago pelo tempo, faz-se mister que o Federal as conclua 
quanto antes. 

Sala <las Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Alde Sam
paio. 

N. iO 

Escreva-se em ~c.guimento ao disposto no item III, ali
nec:. 7a da verba 8"·: 

... empregando-se, desde já, a quantia de quatro mil 
contos para os serviços de conclusão da estrada de rodagem 
que liga a cidade ode Rio :Branco a de 13algueiros, no Estado 
de Pernambuco, e proseguímento da mesma via como estra
da tronco do systema rodovíario brasileiro. 

Justificação 

Para soccorrer as populações nôrdestinas, conf.ra os ef
feitos da. silcca reinante, o Governo Federal, com verba ex
traordinaria das Obras Contra. a Secca, atacou serviço de 
construcção de varios trechos esparsos de estradas de roda
gem, sem solução de -continui<lade e sem chegar a termo a 
nenhuma ligação de completo proveito entre zonas ou ci
dades do terr-itorio pernambucano. 

Com a vinda das chuvas foram suspensos os trabalhos, 
tidos como de soccorro ás populações dizimadas, e as vias 
.de communicacão permane!lem ainda por acabar, com visível 
e grave desperdício do capital applicado e como constante pe
rigo offerecido á. travessia por abruptas e successivas inter
rupções. Longos trechos de estrada se deterioram á acção 
do tempo, sem serventia de trafego, por fa!La principalmen
te das obras de arte. O trafego, já hoje intenso em per iodo 
de colheita .dos productos sertanejos, faz-se por atalhos co
Iateraes em pessimas condicões de passagem e, muitas vezes, 
com muitos kilometros de extensão. 

Já não é a ii-risão de viver em eterna esperança do des
tino do sertanejo, lancado pelo Poder Publico, que reclama 
que se concluam estas estradas, mas o pl'oprio motivo eco
nomico de aproveitar despesas effectuadas, que aos poucos 
se inutilizam com o <!esuso. 

Sala das Sessl5es, 26 de Outubro de 1934. - Alde Sam
paio. 
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N. 11 

Restabeleça-se a proposta orliamentaria. na parte r.efe
rente ás verbas relativas aos serviços de "Defil-!!a contra os 
effeitos das seccas nos Estados do Norte", que deverão cor
rer á conta de verba especial (Hi&), por não se tratar de 
despesa ordinaria. 

JuJti(icação 

A proposta governamental tem, irrecusavelmente, tecll
nica mais primorooa e está em conformidade com {) plano 
preestabelecido -pelo Tbesouro para contabilização da exe
cução orcamentaria. 

Não se justifica a associação da verba da Inspectoria 
Federal das Obras Contra as Seccas, com a creada -por força 
do artigo i77 da Constituição : uma, tem alcance em todo o 
Paiz, pelo seu proprio Regulamento; a outra, se refere a uma 
parte somente do territorial nacional . 

Ademais, a verba imposta pela Constituicão !'edunda na 
creação de um fundo de escripluração especializada. 

Ha, aliás, inconvenientes outros que não escapam aos 
que são familiarizados com a technica. da applicação das 
dotações. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1!}34. - José Pe
reira Lira. 

N. 12 

Na verba sa - Consignação Pessoal - Sub-oonsignação 
numero 1: 

Onde se faz remissão ao Deoreto n. 22. 320, de 6 de 
Janeirc de f933 - faça-se tambem remissão ao Decreto nu
mero t9. 726, de 20 de Janeiro de 1931. 

Sala das Sessões, em 26 <le Outubro de 1934. - José 
Pereira Lyra. 

Justificação 

A nova remissão é ao decreto que aprovou o actual Re
gulamento da Inspectoria Federal de Ob'ras contra a Sooca.. 
Justifica-se ella por -forca do artigo 54, n. i, letra a,, do 
Decreto n. 15.783, de 8 de Nove~ro de Hl22. 

N. 13 

Na verba sa - letra B (fundo especial), na sub-copsi
gnação n. 8, diga-se: 

"A ser dposita{!o, no primeiro mez do e:x:ercicio subse
qüente, ~m Caixa Especial, na fórma do § 1° do artigo 177 
da Constituição." 

Sala das Sessões, em 26 de Outubro de 1934. - Pereira 
Lyra. 
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N.U 

Na verba sa- Na ·sub-consignação 7 do Titulo III: 
Supprima-se a expressão "a ser organizado", pondo-se· 

em seu lugar, entre parenthesis. o numero do Decreto n. 
19.726, de 20 de Janeiro de 1931, que fixa as linhas do plano 
já em execução. 

Justificação 

Quem diz no Titulo III prosseguimento de obras e ser
vicos e quem tiver á vista a Legislação sobre seccas - assen
tirá em que temos um plano, já em plena execução, e cujo 
andamento e continuidade ·Se d·eterminam. 

Esse plano podel'á ser consoli(!ado, reformado, emendado 
Em verdade, elle jà. existe e está em franca execução. 

Sala das Sessões, em 26 de Outubro de :1934. - José 
Perei,-a Lyra. · 

N. :15 

Verba toa. 
Estrada de rcxlagem. 
i - Aecrescentar o seguinte : 
Sendo seiscentos contos entregues ao Estado de Goyaz 

para construcção das Estradas Pirapóra a Formosa e da Ca
pital de Goyaz a Cuyabá, Capital do Estado de Matto Grosso. 

Justificação 

A importancia do serviço reclamado pela presente emen
da dispensa justificação. E' materia que foi discutida, e ap
provada no s• Congresso ~ Estradas de ROdagem, em que 
tomaram parte tecbnicos de todos os Estados do Brasil . O 
valor economico e estrategico daquellas estradas no poderá 
ser contestado e a urgencia na sua execução exi~ a medida 
ora solicitada. Da tribuna, por duas vezes, já foram postos 
em -evidencia os proveitosos resultados que virão immediata
mente com a realisação das mesmas obras. Além de pre
parar as zonas que terão futuramente de ser percorridas pe
las Estradas de Ferro Central do Brasil e Goyaz, desenvolven
do a sua cultura e a p:ecuaria, vai facilitar o transporte en
tre Minas, Matto Grosso e Goyaz. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Nero de 
Macedo. - Mario Caiado. - Generoso Ponce FilhO. 

N. 15 

Ao Orçamento do Miniterio da Viação: 
Verba. sa., n. III - Sub-consignação 7: 
Esclai'€ça-se o seguinte: sendo para construcção dos pro

longamentos e outros melhoramentos da Rêde de Viaç~o 
Cearense, incl-u!da a conclusão do ra'TIUJ.l de Barbalha, rétS 
3 .00(} :000$000. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i93-L - Leão Sam
paio. - Pontes Vieit'a. 
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EMENDA. N.~O ACCE!TA PELO SR. PRESIDENTE DA OAMARA DOS 
DEPUTADOS 

N. 1 

Minist.erio da Vi<!-oão e Obras Publicas: 
Inclua-se: Verba 211. - Correios e Telegraphos . 
Gratificações addicionaes de 10, 20, 30 e 40 %, e diarias 

addicionaes 4. 030 :000~000. 

Jus tí{icaçf1.o 

No orçamento para :1930 foram concedidas nas verbas 2a 
Correios e 3" Telegraphos, respectivamente, as importancias 
de 280:000$ e 526:000$ para pagamento das gratificações e 
diarias addicionaes por ten1po de serviço. 

O -pagamento foi suspenso, a partir de :1 de Janeiro de 
1931, em virtude do Decl'eto n . 19.582, de 12 de Janeiro do 
mesmo anno. 

Tendo em vista o art. 21 das "Disposições Transito
rias" da Constituicão Brasileira e tendo havido a fusão das 
dua-s repartic~s pelo Decreto n. 20.859, de 26 de Dezembr!i 
de 193i, torna-se necessaria a inclusão do credito acima ci
tado para att.ender ao pagamento a que têm direito os Func
cionarios nos ::mnos de 1931 a 1935. 

Sala das Sessões, 24 de Outubro de i934. - Henrique 
D adsworth. 

Art. 6° do Decreto n. 19.582, d1l -12 de Janeiro de 193i. 
Fi~m abolidas as gratificações addicionaes, devendo o The
souro Nacional suspender o pagamento das que tiverem sido 
concedidas até á. presente data, exceptuando as que são pagas 
ás praças de pret a titulo de engajamento e r&engajamento. 
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77"' Sessão, em 28 de Outubro de 1934 
(EXTRAORDIN ARIA) 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 16 horas, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Christovão Baroellos, Thomaz Looo, 
Clementino Licbôa, Alberto Diniz, Manoel Reis, Alfl-edo da 
Matta, Magalhães de Almeida, Waldemar Falcão, Leão Sam
paio, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Velloso Borges, 
Pereira Lira, Arruda Camara, Alde Sampaio, Humberto 
Moura, Góes Monterio, Valent<e <ie Lima, Izidro Vasconcellos, 
Augusto Leite, Rodrigues Daria, Arlindo Leoni, Edgaril 
Sanches, Paulo Filho, Lauro Passos. Fernando de Al:Jreu, 
Godofredo Menezes, Henrique Dodsv-rortll, Olega.rio Ma
rianno, Mozart Lago, João Guimarães, Raul Fernandes, Ali
pio Costallat, Acuroio Torres, Francisco Marcondes, Ribeiro 
Junq_ueira, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Augusto Viégas, 
Vieira Marqu~s, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da. 
Cunha, Polycarpo Viotti, Daniel <i'e Carvalho, Waldomiro 
Magalhães, Licurgo Leite, Anthel'o Botelho, Barros Pentea
do, Moraes Andra<ie, Guaracy Silveira, José Ulpiano, Cinci
nato Braga, Cardoso de Mello Netto, Nero de Macedo, Adol
pho Konder, Aarão Rebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, 
Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Renato Barbosa, 
Raul BiLtencourt, Gaspar Saldanha, F{:rreira Netto, Antonio 
Rodrigues, Sebastião d'e Oliveira, Guilherme Plaster, Alvaro 
Ventura, Ricardo Machado, Augusto Corsino, Alexandre Si
ciliano, Euval<io L()di, Mario Ramos, Pacheco e Silva, Tei
xeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, Thiers Pe
rissé. (81). 

Comparecem mais os Srs. : 
Hugo Napoleão, Xavi•er de Oliveira, Herectiano Zenai

de, Barreto Campello, José Sá, Simões Barbosa, Osorio Bor
ba, Homero Pires, Manoel Novaes, Carlos Lindenberg, Sam
paio, Corrêa, Adolpho Bergamini, Prado Kelly, Ca..rdoso de 
Mello, Celso Machado, Soares Filho, Carlota de Qu'eiroz, 
Abreu Sodré, Henrique Bayma, Plínio Tourinho, Annes 
Dias, Acyr Medeiros, Waldemar Reikdal, Moraes Paiva. 
(24). 

Deixam de ·comparecer os Srs.: 

Pacheco de OliV'eira, W.alãemar Mot.ta, Mario Caiado, 
Cunha Mello, Luiz Tir&Ili, Alvaro Maia, Abel Chermont, 
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Mario Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura 
Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Costa F~r
nandes, Carlos Reis, Adolpbo .Soares, Godofredo Vianna, 
Maximo Ferreira, Agenor Monlie, Pires Gayoso, Freire de 
Andrade, Luiz Sucupira, José Borba, Pont-es, Vieira, Jeho
vah Motta, Fernandes Tavora., Martins Veras, Kerginaldo 
Cavalcanti, Ferreira de Sou7.a, AJberto Roselli, Odon Bezer
ra, João Alb'erto, Souto ~ilho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, · 
Solano da Cunha, Mario Domingues, Arnaldo Bastos, Augusto 
Cavalcanti, José Sá, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, An
tonio Machado, Leandro Maci#ll, Deodato Maia. J. J. Seabra, 
Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Medeiros 
Netto, Arthur Neiva, Alfredo Mn.sca.renhas, LeonciQ Galrão, 
AttHa Amara.!, Paoh€Co <le Oliveira, Gilen.o Amado. Negreiros 
Falcão, Aloysio Filb<>, Francisco Rocha, A.rn.old Silva, Nelson 
Xavier, ·Lauro Santos, Jones Rocha, Ruy Santiago, Amaral 
Peixoto, Pereira Carneiro, Waldemar Motta, Nilo de Alva
renga, Cesar Tinoco, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fa
bio Sodré, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Bias Fortes, 
Mello Franco, José Braz, A<lelio Maciel, Martins Soares, Ga
briel Passos, Matta Machado, Delphim Moreira, José Alk
mim, João Peni<io, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cbris
tiano Machado, Levindo Coelho, Al~ixo Paraguassú, Belmi
ro de Medeiros, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Car
neiro de Rezend-e, JacquEJS~ Montandon, João Alve~, José Cbris
tiano, Plinio Corrêa de Oliveira, Alcantara Maoha<io, Theo
,tonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Almeida Camar
go, Mario Whately, Vergueiro Cesar, Hypo.lito do Rego, Zo-
roastro Gouveia, Lacerda Werneck, Antonio Covel1o Mo
raes Leme, Sampaio Vidal, José Honorato, Domingos Vel
lasco. Generoso Ponce, João VHln.sbôas, Alfredo Pacheco, 
Francisco Vil!anova, Lacerda. Pinto, Antonio J<Jrge, Idálio 
Sardemberg, Nereu Ramos, Demetrio Xavier, Victor Rus
somano, Ascanio Tubino. Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Mi
nuano de Moura, AdalberÜ> Corrêa, Cunha Vasconcellos, 
Gilbert Gabeira, Vaseo de Totedo, Martins e Silva, Francis
co Moura, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, 
Edwald Possolo, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Manhães, 
Milton Carvalho, Walter Gosling, João Pinheiro, Horacio 
Lafer, Pedro Rache, Rocha. Faria, Gastão de Brito, Roberto 
Simonsen, Oliveira Passos, Devid Meinieke, Nogueira Peni
do. (145}. 

O Sr. Presidente - A lista. de prMenca. accusa o compa
recimento de 81 Srs. Denutado~. 

Está aberta a. Sessão . 
O Sr. Manoel Reis (Supplente. servindo de 2• Secretario) 

procede á Jeitura da Acta da Sessão antece<lente, ~ qual é, sem 
observações, approvada. 

2 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 
O Sr. Cleme.ntino Lish6a (SO SeC1'etarit-; jervindo de i•), 

procede á leitura do seguinte 
EXPEDIENTE 

Officios;: 
Do Tribunal de Contas, de 26 do corrente, eommunican .. · 

do que manteve a decisão pela qual recusa o registro ao ao-
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Côrdo referente á venda, em hasta publica, do proorio nacio
nal onde 'funooionon a Repartição dos Correios e Telegra
phos, em Bello Horizonte. 

- A' Commissão de Tomada de Contas. 

3 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir 
os seguintes 

PROJECTOS 

ORÇAMENTO DA RECEITA 

N. 45-C - 1934 

Orça a Receita Geral da Republica para o ezercicio de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre a emen
da apresentada em 3" discussão. 

Emenda da Commissão (Unica7 

Art. O Presidente da Republica fica autorizado a 1'a-
zer as operações de credito necessarias para antecipar a re
ceita e para o fim de aLtender o de(icit (art. 50, § 3° da 
Constituição) . 

Emenda do Plenario (Unica) 

Emenda suppressiva ao Orcamento da Receita: 

Supprima-se: 

Da rubrica VI - das "Rendas dos estabelecimentos de 
instrucção, educação e ensino" - o n. 95: "Renda da Facul
tl.ade de Direito de São Paulo". 

· Jwtificaç~o 

A Faculdade de Direito de São Paulo passou, por acto 
do Governo Fedel'al, a :fazer parte da Universidade de São 
Paulo. Nenhuma renda. póde, pois, auferir delta a União. 

Saia das Sessões, i7 de Setembl'o de 1934 . - Alcantara 
Machado. - Horacio La(er. - Henrique Ba11ma. - Ranul
pho Pinheiro Lima. - Barros Penteado. 

Parecer 

A Commissão de Orçamento é de parecer que seja acceita 
a emenda que manda supprimir do Orçamento da Receita a 
verba relativa á "renda da Faculdade de Direito de S. Pau
lo", que, por acto do Governo Federal, passou a. fazer parte 
da Universidade de S. Paulo, não podendo, pois, a União, au
ferir della qualquer renda. 

Sala das Sessões, 9 de Outubm de i934. -João Guima
rães, Presidente. - Cardoso de Mello, Relator. - G6es Mon
teiro. - Euvaldo Lodi. - Teixeira Leite. - Arlindo Leoni. 
-Daniel de Carvalho. - Henrique Dodsworth.- Waldemar 
Falcão. - Augusto Simões Lopes. 
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4 

ORÇ...<\.MENTO DO INTERIOR 

N. 47-C - i934 

Fixa a despesa do Mínisterio da Justiça para o exercicio de 
1935, com parecer da aommissão de Orçamento sobre as 
emendas de 3a. discussão. 

(Orçamento 6, de 1934) 

EMENDAS DA COMM1SSÃO 

Emenda n. 1 

Titulo I - Verba IV - Camara dos Deputados 

Substitua-se a relacão da consignacão - Gratificacões 
addicionaes, pela seguinte: 

De 15 o/o 

Ao Vice-Director Geral, Mario Alves da Fon-
seca . . . . ...•....••............... 

Ao 1° Official, Angelo Lazary de Souza Gue-
des ............................ . 

Ao Director de Serviço, Floriano Bueno 
Brandão ............. • · · · · · · · · · · · · 

Ao 10 Official, Cid Buarque de Gusmão ... 
Ao 1° Official, Mario da Fonseca Saraiva •• 
Ao 10 Official, Ruy Affonseca de Alencar .• 
Ao 2° Official, João Barbosa de Almeida Por-

tugal . • •............•..•........•. 
Ao 2° official, Amarylio de Albuquerque , . 
Ao 2° Official, Francisco Alberto da Silva 

Reis ..•.............•••....•• · · .. 
Ao 2° official, Paulo Watzl ...•......•...• 
Ao 2° Official, Severino Barbosa Corrêa .... 
Ao 2° Official, Sylvio Armando Fioravante 

Pires Ferreira • • ................... . 
Ao 3° Official, Dalila Fernandes Brasil ..•. 
Ao 3° Official Urbano Castello Branco .•.••. 
Ao Tachygrapho Revisor, Peapeguara Bricio 

do Valle Pereira • • ....•............. 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Eloy Pontes . , .....•.......• 
Ao Ajudante de Porteiro, Domingos Fernan~ 

des Maga1hães . • ............•......• 
Ao Archivista. Dacio Custodio Ferreira ..•. 
Ao Continuo, Francisco da Motta Junior ... . 
Ao Continuo, Francisco Rocha ........... . 
Ao Continuo, Manoel Rodrigues Brandão .. . 
Ao Continuo, Carlos Trindade . . ..... · .... . 
Ao Guarda, Dacüino Imenes . . ......... , . 
Ao Guarda, Joaquim Gomes Farnezi ....•.. 
Ao Guarda, José Drumond Ribeiro . . ..... . 
Ao Guarda, Manoel Martins Loureiro . . ..•. 
Ao Guarda, Olavo Fernandes Galvão . . ..• 
Ao Tachygrapho Revisor, Sylvio Vianna 

Freire . . ...........•.•...•....•• · · 

3:600$000 

2:880$000 

2:880$000 
2:250$000 
2:250$000 
2:250$000 

2:250$000 
1:800$000 

1:800$000 
i:S00$000 
i:800$000 

1:800$000 
:!.:440$000 
1:440$000 

4:320$000 

2:160$000 

1:728$000 
~:425$600 
1:425$600 
1:425$600 
1:425$600 
1:080$000 
1:080$000 
1:080$000 
1:080:5000 
1:080$000 
1:080$000 

3:600$000 
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Ao Tachygrapho Revisor, Walter Godinho • 
Ao :1° Tachygrapho, Arlindo Moreira Dru-

mond ..... -..•. . ........•.••...... 
Ao i 0 Tachygrapho, Alfredo Bibiano Torres 
Ao Dactylograpbo. Alberto da Rocha Ca.mões 
Ao Guarda, Romario de Moura ..•........• 

De 20% 

Ao Director Geral, Adolpho Gigliotti ...... . 
Ao Director de Serviço, José Armando Ba-

ptista Junior . . .... .............. ..• 
Ao i 0 Ofíicial, Sylvio de Corrêa de Britto . 
Ao 1° Official, Manoel Izidoro Vieira .. .•.. 
Ao 3° Of.ficial, Arthur Dutra Barroso .•..... 
Ao Dactylographo, Arnaldo Vaz Marques 

Pinto . . ............. .... . · · · · · · · · · 
Ao Tachygrapho Revisor, Francisco Béjar . .. 
Ao Tachygrapho Revisor, Armando de Oli-

veira Carvalho . . .... . . .. ... . ... .... . 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, João Ribeiro Mendes ..... .. . 
Ao Asdstente Technico, Francisco Tozzi 

Galvão ............. . . · · · · · · ··· · · · · 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Luiz Ferreira Guimarães .... 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Pedro Dutra Nicacio Netto .. 
Ao Continuo, Jayme José Pires .... ....... . 
Ao Continuo, Erico Ferreira Pacheco ..... . 
Ao Continuo, Manoel Honorio Ferreira · . . .. . 
Ao Guarda, Amadeu Corrêa de Azevedo ... . 

. Ao Guarda, João·Manoel Pinto ..... . . ... .. . 
Ao Guarda, Virgolino Portella . . .. ........ . 
Ao Guarda, Reynaldo Laurindo da Siiva ... . 
Ao 1° Offícial, Pedro Pereira da Cunha .. . . 
Ao 1° Official, Ozéas Motta . ... . .... . .. ... . 

De 25% 

Ao Vice-Director Geral, Nestor Massena. . . 
Ao Director de Serviço, Antonio Fer reira de 

Sanes . . . . ....... . ........... . .. :. 
Ao Director de Serviço, Heitor Modesto de 

.Almeida. . . . .... . .. ... ........... . 
Ao Director de Serviço, Raul de Paula. Lopes 
Ao Director de Serviço, Joaquim Ferreira de 

Salles. . . . .... . . . . .... ........... . 
Ao Medico, Annibal de Moraes Mello • . ..... 
Ao Redactor Chefe dos Documentos Parla

mentares e Annaes, José de Araujo Vieira 
Ao Redactor dos Documentos Parlamen

tares e AWlaes, Raphael P.inheiro . . . 
Ao Redactor dos Documentos Parlamen

tares e Annaes, Joaquim Ribeiro de 
Paiva. . . . . .............. . ....... . 

Ao Tachygrapho Revisor, Casar Luiz Leitão 
Ao i 0 Tachygrapho, Ismar Grey Tavares ... 
Ao Continuo, Anacleto Ferreira Aurnbeimer 
Ao Continuo, Armando Gonçalves dos Santos 
Ao Continuo, José Fran~isco Guarino . . . ..• 
Ao Continuo, Pedro Cordeiro de Souza. . . .. 

C. D. - VOLUME VI 

3:600$000 

3:600$000 
2:700$000 
:t:H0$000 
i:OS0$000 

4:800$000 

3:840$000 
3 :840$000 
3:000$000 
2:-i00$000 

1. :920$000 
5 :760$000 

4:800$000 

2:880~000 

2:880$000 

2:880$000 

2:880$000 
1:900$800 
i :900$800 
i :440$000 
1:440$000 
1:440$000 
1:440$000 
1:200$000 
3:000$000 
3:840$000 

7:500$000 

6:000$000 

4:800$000 
4:800$000 

6 :ooo;ooo 
3:750$000 

3:750$000 

3:75C$000 

3:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
2:376$000 
2 :376$000 
2:376$000 
i :800$000 

25 
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Ao Zelador, Jacob Pinto Peixoto. . . .... .. . . 
Ao Guarda, Francisco Fernandes Braga. . . · 
Ao Guarda, Anselmo Rosa . . .. ......... . 
Ao Redactor dos Documentos Parlamen-

tares e Annaes, Ernesto Corrêa de Sá 
e Benevides. . . . . . .. . . .. .. ... . . 

. De 30 % 

Ao Secretario da Presidencia, Otto Prazeres. 
Ao Conservador da Bibliotheca, Aécio Guerra 
Ao Redactoi' dos Documentos Parlamen-

tares e Annaes, Nestor Ascoli. . . . .. 
Ao Redactor de Documentos Parlamentares 

e Annaes, Sertorio Maximiano de castro 
Ao Porteiro,, Hermeto Duarte . . ........ . . . 
Ao Continuo, Manoel Pereira de Sant'Anna .. 
Ao Continuo, Alvaro Evangelioo Nogueira. . 
Ao Guarda, Leonardo do Amaral Teste ... 
Ao Director de Serviço, Antonio Maia Santos 
Ao Continuo, Antonio José de Carvalho. . ... 

N. 2 

Titulo I - Verba V - Senado Federal. 

3 000$000 
1 800~000 
i 800$000 

3:600$000 

9:000$000 
4:320$000 

4:500$000 

4 :500$000 
3:456$000 
2:851$200 
2 :!60$000 
2 :160$000 
7 :200$000 
2:851$200 

·subsidio, ajudas de custo e representação 

'Pai'a subsidio fixo a 42 Senadores . ....... . $000 
Para subsídios em diarias . . . .... . . . . . . . . 
Pa::a subsidio dos membros da Com. Perma-

nente. . . . .................... . .•. 
Para ajudas de custo . . . . . .. . ..... . . . .. . 
Pare. representação do Presidente do Senado 24:000$000 

N. 3 

Titulo I - Verba V - Senado . Federal: 

SubsLitua-se a consignação - Gratíficaclles addicionaes 
pela seguinte : 

(Gratificações addicionaes de i5, de 20, de 25 e da 30 % de 
accordo com a lei n . 5. 753, de . 27 de dezembro de 1929 
e artigo 23, das Disposições Transitarias da Constitui
ção Federal, promulgada em i6 de julho de 193~). 

De 15% 

Ao Tachygrapho de zo. classe, Braz Jordão. . 
Ao '!'achygrapho de za classe, José Pereira de 

Carvalho .. . ... . . .. ... . ... .. ... . . . 
Ao conti-nuo, Americo Peixoto de Souza .. . 
Ao continuo, Antonio Soares de Mello. . .. . 
Ao continuo, Manoel Joaquim F.odrigues Ju-

nior .•. . . .. . ... .................. 
Ao servente, Dioclecio de Araujo e Silva . • 
Ao servente, Manoel Faustino de Paula Filho 
Ao officíai Luiz Nabuco . . • . .. .. . .... • .. 
Ao offieial Antonio Corrêa da Silva. . . .. 
Ao redactor de debates, Auto de Sá • •• • •.• 

2 :7(10$000 

2:700$000 
!:425$600 
1:425$600 

:1:425$600 
900$000 
900$000 

2:880$000 
2:880$000 
2:700$000 
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Ao sub-official, Raymundo Pontes de Miran-
da. Filho. • • . .................... . 

Ao sub.-offiéial, Alberto Ferreira de Abreu 
Filho . _ •..•.• • ................... 

Ao - sub-offieial Flavio Amo :rim Goulart de 
Andrade . • . . ... _ ............... . 

Ao sub-official, Franklin Palmeira. . •..... 
Ao sub-ofíicial, Julio Goncalves Pereira do 

Valle. . . . ................ . . .. ---. 
Ao tachygrapho de 2a. classe, Fabio Aarão 

: Reis. . • • ..... . .... . . _. __ .... __ .. 

De 20% 

Ao tachygrapho de :1a classe, Mario Pollo. . 
Ao tachygrapho de 2a classe, José E. Fontes 

Peixoto. • . . ........ ... . __ ... . __ .. 
Ao auxiliar da Biblotheea., Mario Justino Pei-

xoto. . . . .......... . .... .. ... -- . . 
Ao continuo José Ferreira de Mesquita. . . 
Ao servente Felismino Tavares de Macedo .• 

.De 25 o/o 

Ào redactor de Annaes, Alfredo da Silva Ne-
ves .......•.... - · ... · · · · · · · · · · · · · 

Ao bibliothecario, Antonio Souto Castagnino 
Ao tachygrapho de 1• classe, Antonio Pereira 

Leitão Filho. . . ........... . .... .. 
Ao tachygrapho de 1e. classe, Guilherme Joa-

quim Trindade Filho . . ........... . 
Ao sub.:official, Adolpho Baptista Nogueira 
Ao ajudante de porteiro, Ignacio Rodrigues 

Martins. • . . .. . ... ... . ... . .... •. •. 
Ao motorista, Miguel da Costa Loureiro . . . 
Ao motorista, Julio Nascentes Pinto • ..• . 
Ao continuo, Miguel Caselli. . ......•... 
Ao servente, Manoel de Souza Gomes. . . . . 
Ao servente, José lgnacio da Silva. . .... . 

De 30 o/o 

Ao director, João Pedro de Carvalho Vieira 
Ao vice-director, Julio Barbosa . de Mattos 

Corrêa. . . • • . .. ..• _ ....... . .... . 
Ao chefe de secção, J. M. da Silva Rosa Ju-

nior. . . . .......... ... . _ ... .. _ . . . 
Ao archivista, Gil Diniz Goulart Filho. . . . 
Ao official, Mario Gonçalves Ferreira . .. .• . 
Ao official, Jacintho José Coelho. . ...•.. . 
Ao redactor chefe de debates, Pelagio Borges 

Carneiro. • • • . . •....... . . ....•... 
Ao sub-chefe da taehygraphia, Frederico R. 

·Leite. . . • , •.•..........•........ 
Ao tachygrapho d-e 1a classe, Renato de Cas-

-trc. . . . ......................... . 

2: 160$000 

2:160$000 

2:160$000 
2:160$000 

2 :160$000 

2 :700$000_ 

33:436$800 

4:800$000 

3:600$000 

2:880$000 
f :900$800 
1:200$000 

14:380$800 

5:400$000 
tl:000$000 

6:000$000 

6 :OOtl$000 
3 :60,0'SOOO 

2:880$000 
2:376$000 
2:376$000 
2:376$000 
1 :500$000 
1:500$000 

40:0.08$600 

1o:soo;ooo 
9:000$000 

7:200$000 
7 :200$000 
5:760$000 
5:760$000 

6: {81>$000 -

8:640$~00 

7:200$00 
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Ao continuo, Cecilio. de Carva:lho Br.ito. 
Ao continuo, Annan1as .Antomo Xavu~r. 
Ao continuo, Francisco Bernardo de Senna . 
Ao continuo, Claudionor Corrêa de Sá. • . . 
.Ao servente, Severino Ferreira de Lima. . . 
Ao servente, Fernando B . F. de Lacerda. . 
Ao servente, Antonio Gaspar de Vasconcellos 

Total geral. . • 

N. 4 

Titulo I - Verba IV : 

2:851$200 
2:851$200 
2:851$200 
2 :851$200 
i :800,000 
1 :800$000 
1:800$000 

84:834.$800 

172 :661$000 

Camara dos Depulados - Onde se diz - um continuo, 
diga-se um auxiliar da BibloLheca - 9:504$000. 

Justificação 

A Commissão Executiva da Camara dos Deputados 
transformou, por aeto de 3 de Fevereiro de 1934. publicado 
no Diario da Assemõ"léa de 21 d~ Fevereiro de 1934, um lo
gar de continuo ·em auxiliar da. Bibliotheca, sem augmento 
de despesa . 

E' uma emenda indispensavel e que visa incorporar no 
orçamento para o anno de 1935, uma situação de facto. 

N. 5 

Onde couber, accrescente-se a seguinte verba: 

Gratificações addícionaes 

Para pagamento aos funccionarios da Secretaria de Es
tado, membros da Justica do Distr icto Federal e da Justiça 
Federal, sem direito a novos acoresoimos sobre o que per
cebiam em Hi30 - 239:594$000. 

N. 6 

Accrescente-se: 

Tribunal Eleitoral do Estado do Espírito. Santo: 

Aristophanes Monteiro de Barros Barbosa Lima, i5 o/o 
de addieionaes--- 1:440$000. 

Tribunal Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro 

Honorio Quintanilha Netto Machado, 30 % de addicio
na~ --- 5:040$000. 

N. 7 

Titulo I1 --- Verba lll --- Corte Suprema: 

Material: 

Para acquisição de livros. . . . . . .. . .... . . 60:000fOOO 
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EMENDAS DO PLENARIO 

N. 1 

A' :verba 48 - Camara dos Deputados: 

(Gratificacões addicionaes, de accllrdo com a lei nu
mero 5 .753. de 27 de Dezembro de 1929 e artigo 23 das "Dis
posicões Transitarias" da Constituição Federal, promulgada 
em 16 de Julho de 1934) 

De 15 % : 

Ao dactylograrho, Hilario Ribeiro Cintra ..... . 
Ao dacty~ographo, Francisco Bevilacqua ..... . 
Ao dactY._Iographo, Marcos Lisbóa de Oliveira .. . 

:1:44.0$000 
:1:4.40$000 
1 :H0$000 

Sala das Sessões, em 26 de Outubro de 1934. - Mano~l 
Reis. - Abelardo Marinho. 

Jus!i(i.:a.çti.o 

Os funccionarios, a que se refere a emenda, estavam no 
gozo dessa gratificação em 1930 e, actualmente, estão ser
vindo na Secretaria desta Camara. 

A Commissão ~ de pal'ecer que esta emenda seja appro-
vada. -· 

N. 2 

A' verba 15a - Justica Eleitoral: 

(Gratificação addicional, de accordo com a lei n. 5. 753. 
de 27 de Dezembro de 1929 e artigo 23, das "Disposições 
Tra.nsitcrias" da Constituição Federa!, promulgada em 16 de 
Julho de :1934), 

Accrescente-se o seguinte: 

Tribunal Regional do Rio Grande do Norte : 

José Barreto Ferreira Chaves, 20 % . • . • . . . . . . 2:400$000 

Tribunal Regional de São Paulo: 

José Felix Alves de Souza, 15 o/o ••••••••••.•• 

Tribunal Regional do Districto Federal: 

Julio Pimentel, 25 % ••..................... 
Antonio Alexandrino de Mendonça, 20 % ..... . 
Frederico Alves, 15 % •... . ................. 
João Baptista Gomes Ribeiro, 15 % ......•... 

Procuradoria Geral Eleitoral do Districto 
Federal: 

Aprigio dos Reis Carvalho dos Anjos, 15 % •..• 

1:080$000 

3:000$000 
i:OS0$000 

M0$000 
540$000 

1:800$000 
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Superior Tribunsl de Justica Eleitoral : 

Augusto Olympío Gomes de Castro, f5 '7c .••• . . 
José Maria de Albuquerque Bello, 25 % .•... • 
Victor Midosi Chermont, 15 % ... .•. . ........ 
Jarbas dos Aymorés Carvalho, 25 % ...•..•.. 
José Sizenando Teixeira, i5 o/o • . • . . • • . • • • • • • 
José Nunes Ramalho, 25 % .•...•........•... 

Somma . . . . . ... .... .... .......... . .. . 

2 :700$1)00 
5:400$000 
2:880$000 
3 :000$00() 
i :800$000 
1 :350$000 

28:190$000 

Sala das Sessões, em 26 de Outubro de i934. - lrlanoel 
Reis. 

Ju.sti(icaçilo 

Estes funccionarios, que estavam em disponibilidade des
de 1926, foram approveitados na Juslica Eleitoral pelo Go
verno Provisorio e têm direit.:l á gt'atificacão addicional em 
cujo gozo estavam na data. da expedição do Decreto n. 19.565, 
de 6 de Janeiro de 1931. 

Parecer favorave!. 

N. 3 
A' verba 17a: 
Accresc.ente-se, onde convier: 
Gratificações addicionaes : 

De 20 %: 

Ao sub-official Julio Gonçalves do Valle Pereira 2:880$000 
Sala das Sessões, em 26 de Outubro de f934. 

Justi{icaçiio 

A emenda tem a sua razão de ser, por isso que esse fun~ 
ccionario, que estava em gozo de sua grat ificariin !H'Irlicional 
em 1930, completou já 15 annos de serviço, oem 1 de Novem· 
bro de 1933, devendo, pois, pelo regulamento daquella secre~ 
taria, estar no gozo de 20 •1• . 

Sala de Sessões, 26 -de Outubro de 1934. -Prado Kelly. 

A Commissão é de parecer que a emenda seja (rejeitada) 

- N. 4 

Ao orçamento do Ministerio da Justiça : 
À' verba 179 - (Secretaria do Senado): 
Accrescente-se, onde convier, nas gratificações addiciu

naes: 

De 20%: 

Ao redactor de debates Augusto Olyml)io Gomes 
de Castro . . .. . .. .... . ... ... .. . . ... ... . . 

Ao redactor de debates José Sizeoando Teixeira. 
Ao official Vic.tor Midosi Cllermont ......•• •• 

Bala das Sessões, 26 de Outubro -de 1934.' 

3 600$000 
3 600$000 . 
3 840$000 

- Mozare 
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Justifica~;~ 

A presente emenda visa sanar uma omissão existente na 
emenda já approvada. na 2a discussão, omissão essa, talvez mo
tivada p elo facto de estarem esses funccionarios servindo 
actualmente no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 

Justifica-se, enlz·etanto, a sua inclusão no quadro da Se
cretaria do Senado, por isso que, por força da determinação 
contida nas "Disposições Transitor ias" da Constituição Fede
ral, terão esses funccionarios de ser obrigatoriamente apro
veitados na organização da Secretaria do Senado Federal, a 
que pertenciam effectivamente, em 1930, organízacão essa 
que terá de ser feitá àentro em breve. 

E, como a gratificação addiciQnal em questão. só deverá 
· ser paga riú exercício de 1935, já, nessa época, os referLios 
funccionarios deverão estar reintegrados em seus respecti
vos logares. naquella corpor·acão legislativa. 

Esta emenda está prejudicada com a approvacã~ da 
emenda n . 2 . 

N. 5 

Imprensa Nacional - Pessoal; 

Transponha-se da Sub-Consignação o. 3 - Redaccão, 
um redactor-chefe, para a ·sub-consignação n . 1 - Dire
cção Geral. 

l ustifi cação 

O Decreto n. 24.500, de 29 de Junho do corrente Q!le 
approvou o novo Regulamento para a Imprensa Nacio~al dis
põe no artigo § t 0 "O pessoal permanente, de accordo 
com a natureza das respectivas attribuições, se subdiYide 
nos grupos abaixo, cada grupo compreendendo as catego. 
rias enumeradas: 

Pessoal director - Director Geral, Secretario, chefes 
de divisão, redaclor-eblefe, etc." · 

Visa a emeooa, sem augmento de despesa, corrigir o en
gano constante da proposta, amoldando-a á lei vigorante. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934 . -Nero de Ma
cedo. - Gebo Machado . 

A maioria da Commissão é de parecer que esta emenda 
seja approvada. 

N. 6 

Considerando que a concessão de férias aos membro! 
do Ministerio Publico, nos termos da lei vigente, e:Jige a 
nomeação de quatro adjuntos de promotol'es interinos du
rante todo anno; 

Considerando que não se justifica a nomeação de pes
soas estranhas para esse arduo mistér, e mediante a 't'etri
buíção de um terço dos vencimentos, sem ao menos se ef
fectuar o pagamento com presteza; 

Considerando que a existencia de uma uriioa verba para 
substituições em todo Miniaterio, com a estreita dotaolo de 
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tOO contos, acarreta dexqora excessiva dos pagamentos, mes
mo quando ella não se esgota, o que, em regra., acontece nos 
primeiros mezes do ex:ercicio. 

"Inclua-se na vel'ba oi. - rubrica Ministel'io Publico -
a tmportancia de, 5():000$000 !)ara substituicões :Por férias 
e licenças" reduzindo-se a verba 21 de quantia equiva
lente". 

Saia das SessÕies, 2-6 de Outubro de i934. - Henrique 
Doàsworth. 

A oommissão é de parecer que a emenda n. 6 seja f'e
iei tada. 

N. 7 

Na Secretaria da Camara dos Deputados, onde se diz um 
continuo, diga-se um auxiliar da Bibliotheca, 9:504.$000. 

Sala das Sessões, Outubro de i93~. - Prado KeUv. 

Ju.sti(icação 

A Commissão Executiva da Camara àos Deputados t rans
formou, por a~to de a de Fevereiro de i934, . publicado no 
"Diano da AssembZéa:" de 21 de Fevereiro de i 934, um logar 
de continuo em auxiliar da Bibliotheca, sem augmento de 
despesa. 

E' uma emenda indispensavel e que visa incorporar no 
orçamento para o anno de i935 uma.· .situação de facto. 

Parecer favoravel. 

N. 8 

A' verba 5 do Titulo i 1 : 
lnatitutos Düciplinares. 

N. H: 
Imtituto 7 de Setembro 
Material 

Substitua-se pelo seguinte: 

Material: 

Divisão masculina: 

i .) Material permanente .• 
2) Maferial de consumo .. 
3) Diversas despesas .... . 

Divisão Feminina: 
i) Material permanente .. 
2) Material de consumo •• 
3) Diversas despesas 

· Variavel Distribuição 

i7:900$000 C. C. de Compras 
400 :000$000 c. c. de compras 
148:136$100 Thesouro Nacional 

4 :500$000 C. C. de Compras 
:1.00:000$000 c. C. de Compra~ 
20 :000$000 Tbesouro Nacional 

690:536UOO 
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l'!Utifi~ação · 

Não acarreta a emenda augmento. de despesa; apenas 
discrimina sub-consignações de institutos, acLualmente con
fundidas. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1934.. - Xavier de 
Oliveira. 

A Commissão é favoravel á approvacão. 

N. g 

Titulo I - Verba 4a. - Sub-consi~aão n. 1 

Aecrescente-se: 
Ord. Grat. 

i Vice-Director Geral 20:000$ fO:OOO$ 
i Director de Serviço ...•.... 16:000$ 8:000$ 
2 Primeiros Officiaes ......... i2:800$ 6:-iOO$ 
i Terceiro Official .... ~ . ~ ~ ~ ... 8:000$ ~:000$ 
3 Redactores de Documentos 

Par lam en lares e Annaes 10:000$ 5:000$ 

Senado Federal - Secretaria 

Titulo I - Verba 5" - Sub-consignação n. i. 

Accrescente-se: 

Ord. Graf. 

Fixa 

30:000$ 
24:000$ 
38:400$ 
12:000~ 

45:000'-

Fixa 

f Conservador do Archivo . .. 9:500$ 4 :750$ H :250$ 

l us ti{icação 

A presente emenda visa attender ao pagamento de ven
cimentos a funccionarios das duas Secretarias do Poder 
Legislativo, reintegrados em virtude de dispositivo consti
tucional. 

Sala das Sessões, 27 de Outubro de 1934. - Luiz Sv
cupira. - Abelardo Mfl.rinho. 

A emenda n . 9 deve ser approvada. 

N. H 

A' verba .t• - Sub-consignacão H (Justiça do Districlo 
Federal, pag. i3, das Tabellas explicativas). 

Acerescente-se: 

Ao Juizo de Menores para collocacão de menores e ser
viços auxiliares (Decreto n. 24.706, de 12 de Julho de :i934), 
200:000$000. 

Justificação 

Os menores acolhidos pelo Estado nos seus estabelecl
mentos officiaes, custam-lhe, pelo menos i :700$000 annuaes 
e, em alguns estabelecimentos, attinge a 7 :0(}()$000 annuaes. 
O Juiz de Menores colloca-os, entretanto, em lestabelecimen-
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tos de idoneidade incontestavei a razão de 600$000 annuaes. 
Os 200:000$000, que a emenda destina a e~a assistencia, :re
presentam o acolhimento de 333 menores, servico esse que 
realizado pelo Estado pediria uma verba superior a réis 
600 :OOD$000 não computadas as despesas de imtallaçãa . 

A emenda não importa em augmento de despesa, senão 
em applic:ação do saldo de quotas de loterias que indevida
mente, não fOra iocluido no Orçamento da Receita . Appro
vada que seja essa inclus;io da renda, ao Poder Legislativo 
cumpre distribuil-a, de acoordo com o art. 186 d~ Consti
tuição Federal que não permitte destino differente ás con
tribuições estabelecidas com destino especial. 

Accresce ainda que a propria estimativa da verba "Im
.. posto de loterias~, estimado em 14.300:000$000 não está 
integralmente dtslribuido como o exige a Constituição, e por 
conta desse credito p6de ser attendida a emenda. 

A collocacão de menores em institutos particulares ec:;lâ 
perfeitamente compreendida na finalidade da instituição das 
quotas de loterias, destinadas a auxiliar casas de caridade, 
de instrucção e de miseri-cordia (Decreto n . 21. H3, de iO de 
Marco de 1932) . 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de :1934. - Henrique 
Doàsworth.. 

Parecer tavoravel. 

N . 13 

A' verba 4a - Sub-consignação 11 - (Justiça do Dls
tricto Federal, pag. iS das tabellas explicativas) : 

Accreseente-se : 
Ao Juizo de Menores, r.ara organização de 

Assistencia a Menores, no Districto Fe-
deral (cinco mil contos de réis) 5. ooo :000$000 

Justifir:arão 

Essa verba não affecta o Orçamento Geral da Republioa. 
por isso que será attendida pelo saldo de quoi.as de loterias, 
cujo destino especial a Constituicê.o não permitte (art. i86), 
Que seja disLrahido para applicacão differente e manda in
corpora.- ao Orçamento da Receita. 

Esse saldo, de 12.077:000$, ineluido M Orçamento da 
Receita, cobre a despesa com facilidade, tanto· mais quanto a 
propria estimativa das quotas · a serem arrecadadas no anno 
vindouro. e que se eleva a 14.300 contos de réis, não foi ain-
da applicado no Orçamento da Despesa. · 

O destino dessa dotação conatituirá. o primeiro passo 
para a orr,anizacão da assistencia a menores, ainda por fll
~er. no Distrieto Federal. 

Sàla das Sessões, 26 de Outubro de 1934 . - ./Ienriqu.e 
Dodsworth. 

A Commissão é de pareoel' qllle emenda seja rejeitada. 

Sala da Commissão de Orcamento, 28 de Outubro de 
t934. - Waldomiro Magalhães, Pi'esidente . -João Guimll
rães, Relator. - Teizeira Leite. - Henrique Dodsworth. 
- Cardoso de MeUo Netto. - Arlindo Leoni,. -·Daniel ele 
Carvalho. · 
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ORÇAMENTO DA MARINHA 

N. 4g C - 1934 

Fia:a a despesa do Ministerio da Marinha para o ea:ercicio de 
1935, com pareCer da Commissão de Orçamento sobre as 
emendas apresentadas em 3a. discussão. 

(-Orçamento 10, de ig34) 

Ao projecto de orcamento do Ministerio da Marinha 
para 1935 foram apre~entadas, em aa discussão, nove emen
das. Destas, duas foram desde logo recusadas pelo Prt~si
denle da Camara por infringirem preceitos claros do Regi
mento. 

Restam sete emendas submettidas ao exame desta Com
missão. Pela primeira, ha na verba 7• Directoria de Nave-· 
g~cão, sub-consignação n. i, uma economia de 77:760$000, 
proveniente da suppressão de lagares vagos. 

Pela segunda, ha um pequeno augmento de despesa de 
4.80$000 que está plenamente justificado. 

Quanto á n. 3 contém um augmento de vencimentos dos 
patrões, na verba i6• Escola Naval. 

Creio que é justo o pequeno aocrescimo, mas, como uãu 
podemos no orçamento e sem iniciativa do Executivo au
gmentar vencimentos, opino pela devolucão á Mesa, de a:.:
cordo com a preliminar acceita pela Commissão. 

A emenda n. 4 decorre do augmento da lotação de as
pirantes da Escola Naval. E' uma necessidade. Póde, a mau 
ver, ser acceita. 

A emenda n. 5 contem duas partes: na primeira dá 
verba para pagamento de um instructor de toques de cor
netas e tambores que havia sido omittido. Pó de ser ap
provada. 

Na segunda parte, passam os vencimentos do professor 
de musica de 6:000$000 para 12:000$000. E' materia para 
projecto em separado. Pela devolução â Mesa pela sua eiva 
de anti-regimental, · 

A emenda n. 6 corrige um lapso da proposta, que trata 
de 170 aspirantes em lagar de 173. 

Finalmente, a n. 7 augmenta os vencimentos dos pa
trões da Dí.rectoria da Marinha Mercante. 

Creio que, como no caso da emenda n. 3, a medida 
é justa, mas não póde ser resolvida na lei orcamantaria. 

Nestas condições, :proponho se acceitem ás emendas nu
meros i, 2, 4, 5 na primeira parte e 6 e devolvidas á Mesa 
ás de ns. 3, 5 (segunda parte) e 7. . 

Assim, haverá um accrescimo de despesa de 21 :220$000 
e uma reducção de 77:760$000 ou seja uma economia de 
56 :540$000. - Daniel de Carvalho. 

EMENDAS 00 PLENARIO 

Na verba 78 - Directoria de Navegação - Sub-Consi
gnação n. 1 - Direetoria -Excedentes. 

Supprima-se: 
i Patrão • . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. 8:640,000 
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Serviço de Pharóes 

E:reedentes 

i Escrevente civil . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. 6 :000$000 
3 Primeiros Pharoleiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22:320$000 

Onde se diz: 
24 Segundos Pharoleiros 
ti Terceiros Pharoleiros 

Diga-se: 

144. :000$000 
52:800$000 

18 Segundos Pharoleiros .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. 108 :000$000 
i O Terceiros Pharo!eiros • . . .. . . . . ... . . . .. . .. . 48 :000$000 

Justifiraçáo 

Esta emenda tem por fim excluir do orçamento des
pesas com lagares que se vagaram e não podem ser preen:.. 
chidos ao mesmo tempo que vem proporciona-r- á admi
nistração o ensejo de corrigir falhas na. remuneração de 
alguns servidores. 

A ser acceíta será de 77 :700tOOO a importancía das re
ducções. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i93q . - Walde1TI.IJ3' 
Motta. 

Sou de parecer que deve ser acceita . 

N. 2 

Na Verba ta- Secretaria de Estado -Pessoal - Sub

Consignação n. 1 - onde se d iz: 
3 continuas e 3 correios a 7 :200$000 

diga-se: 
3 continuos e 3 correios a 7:680$000 

ltuti(ir.açiio 

Os serventes da Secretaria de Estado da Marinha jâ 
foram equiparados. 

Sala das Sessões, 26 d~ Outubro de 1.93-L - Walde1TI.IJ3' 
Motta. 

Opino pela approvacão. 
N . .t 

Na 'Verba 16e. -Escola Naval - Pessoal - Sub-Consl
gnacã!) n. 1 - onde se diz: 

9 serventes de aulas a ...... .. ..... .-.. 
2 ajudantes de roupeiro a .. .. . .... .. . 

diga-se: 
H serventes de aulas a ...... . .. ... .. . 
4 ajudantes de roupeiro a ....... .. .. . 

3:600$000 
2:000$000 

3 :600$000 
2:000$000 
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Justificação 

O augmento proposto nesta emenda decorre da neces
sidade de se dar dotacão para os dois serventes de aula e 
dois ajudantes de roupeiros admittidos em 1934. em vir-
tude do augmento de lotação de aspirantes. · 

A despesa será compensada com a economia decorrente 
da execução da emenda n. 1 . 

Sala das Sessões, 2õ d:e Outubro de i934. - W a.lde111.4r 
Motta. 

Opin1> pela acceitação da. emenda. 

N. 5 

No Verba 2oa - Forca Naval - Pessoal - Sub-consi
gnação n. 1 -:- Corpo de Marinheiros - accl."escente-se 

:l sub,..official insl.ructor de toques de corneta e tam
bores, 7:740$000 annuaes. 

Corpo de Fuzileiros Navaes - Instrucção - onde se 
diz: 

:l professor de musica, 6 :000$000, diga-se: 1 professo!." 
de musica, 12:000$000. 

Justificação 

A organização interna e administrativa do Corpo de Ma
rinheiros no seu capitUlo 2a, cogita do cargo de instructor 
de toques de cornetas e tambores que, por involun~ria omis
são, não foi incluido na proposta orcamentaria. 

O augmento de despesa consequente não altera o total 
do orçamento, porquanto com a approvacão da emenda n. f, 
haverá .um saldo de 77:760$000. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de 1934. - Waldemar 
Motta. 

Opino pela aoceitacão da prjmeira alinea, por conter 
apenas a correcção de um engano e contra o augmento de 
vencimentos constante da segunda alínea. 

N. 6 

Na Verba 208 - Forca Naval - Pessoal - Sub-Consi~ 
gnacão n . i - onde se diz ! 
:170 Aspirantes a. 600$000, diga-s~: i73 Aspirantes a 600$000. 

Justificação 

Esta emenda vem corrigir um lapso na orga.nizacão da 
proposta. 

O augmento é compensado com a emenda n. 
Sala das Sessões, 26 d:e Outubro de 1934. - Waldcm.ar 

Motta-

Pela acceitaeão. 
Sala rla Commissão de Oreamentos, 28 de outubro de 

1934; - Valdomiro Magalhães, Presidente. - Daniel de 
OaMJalho, Relator. - Cardoso de Mello Netto. - Tei:eeira 
Leite. - Góes Monteiro. -Henrique Dodsworth. - !oão 
Guim~ráes. -Arlindo Leoni. 
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ORÇAMENTO DO TRABALHO 

N. H-C- i934 

.Fixa a despesa do Minísterio do Trabalho, Industria e Com
mercio para: o exercício de 1935, com parecer da Co~ 

· missão de Orça-mento sobre as emendas em 3• discussão 

Entendi do m~u dever, ao examinar o Orçamento do 
M:inislerio do Trabalho, Industria e Commercio, entrar em 
co~tacto com os serviços desse Departamento da. administra
ção federal, para poder, com maior s-egurança, avaliar de 
suas necessidades e, mais ainda, poder esclarecer o Con
gresso e por seu intermedio, ao Paiz, da applica~ão das ver
bas a elle destinadas. 

MINISTERIO NOVO .•• 

Ministerio novo, no nosso quadro administrativo, não 
ha, a seu respeito, uma opinião formada, havendo quem 
conteste a sua necessidade e até propugne a sua suppressão. 

Entretanto, o exame detalhado de seus serviços, e das 
suas funcções, levarão, a todos que examinem de boa fé o 
assumpto, a conclusões inteiramente oppcstas. 

MlNISTEfU.o UTIL 

Impunha-se ao Pa.iz a creaoão de um departamento, 
em que as medidas para proteger o trabalho e o trabalha
dor - algumas, poucas, já existentes, e outras cuja decre
tação se impunha., tivessem um orgão de fiscalização e con
trole, para que pudessem ellas actuar com efficieocia na 
vida nacional. 

Não cabe aqui se discutir se no Brasil ha ou não ques
tão social, tendo observadores menos attentos chegado a 
adiantar que os conflictos do trabalho e do capital foram 
originados com a creação desse l\Unisterio. 

Nada mais exacto. Naturalmente, ba cincoenta annos 
atraz, dado o systema extensivo da agricuitura nacional, com 
nucleos populacionaes urbanos insignificantes, com uma in
dustria que se cifrava em raras fabricas, num regime de 
trabalho escravo, os conflictos entre os interesses do patrão 
e do trabalhador praticamente não existiam. Mas é preciso 
aítentar nas condições actuaes do Paiz, bem diversas da
quellas. A população cresceu; as condições do trabalho se 
modificaram; iniciou-se um período de vida industrial mer
cê da política proteccíonista e comecaram a apparecer, in
evitavelmente, os conflictos en~re o capital e o trabalho. 

O Governo não podia ficar indifferente a este estado 
de cousas, perturbador da ordem social. Devia e cabia-lhe 
interferir. 

ERA DO IND~'!IDUALISMO 

E' que a era do individualismo economico estava defi
nitivamente encerrada . Ha quem o defenda e o preconize. 
Mas, quando entregues ás actividades da industria. ou da 
agricultura, são estes mesmos os primeiros a reclamar a 
intervenção do Estado quando a sua producção está so:1-
frendo a concorreneia estrangeira, cla..-nando por tarifas- pro
teccionistas ou medidas que a amp~rem. 
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MERCADo DO TRABALHO 

Era tambem justo, .que esta intervenção se operasse 
no sentido de amparar as classes trabalhadoras, regulari
zando o mercado do · trabalho, tanto mais quanto este, Ge 
accordo com o conceito moderno consagrado pelos tratados 
internacionaes, não pode ser considerado corno simples mer
cadoria ou artigo de commer-cio, mas como collabora.ção livre 
e efficaz na ·;~roducção das riquezas_ 

1\-HNISTERIO DA REVOLUÇ..\:0 

Foi, por certo, um dos mais a!lertados actos da Revo
lução, a creação de um a.ppa.relho deste campo da economia 
nacional, que permitlirá a manutenção da ordem social, den
tro de principias da mais rigorosa justiça, tendendo, como 
disse muito· bem o Sr. Getulio Varga~ no seu discurso de 
30 de Outubro, "a transformar o pro.letariado em umar forca 
organica de cooperação com o Eslado, e uão de1xar, pdo 
bandono da lei, entregue á accão dissolvente de elementos 
perturbadores. destituídos dos sentimentos de Patria e de 
Família". 

Durante largos annos - desde a primeira lei social
trabalhista, de maior repercussão na vida do Paiz - 3 de 
i3 de Maio de 1888 - que instituiu a Iiberda<ie do traba
lho - foram apparecendo, lentamente, algumas leis e de
cretos sobre a previdencia e o tra.balho, con:stituindo um 
amontoado esparso de medidas. _ 

A constituicão de 9f, - ao contrario da de 34 - onde 
a matería está amplamente tratada - deixava em claro a 
questão, só garantindo a liberdade do trabalho, no· art. 72, 
§ 24. . 

Mas os interesses em jogo, que eram ímmensos, i:~m 
estimulando a arregimentação das classes, e os progressos 
realizados em questões de trabalho, em todos os paizes, iam 
dando ás classes trabalhistas consciencia de seus direitos. 
Foi sob a pressão destes imperativos que a reforma con
stitucional de f926 incluiu, entre as attribuicões do Congres
so Nacional, - n. 28 do art. 34 - a de "legislar sobre o 
trabalho". 

O interesse pela materia crescia e medidas - que ·quasl 
todas ficaram letra morta - foram tomadas sobre assisten
cia, previdencia e economia das classes proletarias. Mas, a 
expel'iencia tem provado, que em materia de Iegislacão so
cial, é inoperante a que não tem o indispensavel apparelho 
administrativo para acompanhar vigilante a sua applicacão. 
Já. em 1918,-disto se cogitava. com a criação do DepartamE"nto 
Nacional do Trabalho, pelo Decreto n. 3.550, de 16 de Outu
bro daquelle anno. Não foi elle, porém, executado. O meo;
mo succedeu com o Conselho Nacional do Trabalho. Como 
se sabe, foi organizado em virtude do Decreto n. 16.627, de 
ao -de Abril de !923 - para at.tender ao Lratado de Versa
lhes, na parte relativa á legislação do trabalho. Nelle se tra
çava todo um programma trabalhista - organi<:acão do tra
balho e previdencia social. Só esta ultima parte entrou par
cialmente em execução, limitando-se o novo instituto quasi 
que só a. tratar das caixas de aposentadorias e pensões. 

Mas, através de Decretos, de Proj-ect.os de leis, de re
clamações das classes interessadas - uma pressão perms

. nente e cresçente da opinião reclamava que os problemas 
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dessa natureza fossem realmente executados e não ficassem 
letra. morta na nossa já copiosissima legislação. 

Coube á gloriosa revolução de outubro vir ao encontro 
destes anse1os, e organizar o departamento central, onde exis
tisse permanente e vigilante, um orgão orientando, fiscali
zando a applicacão da legislação so.cial que se impunha ao 
Paiz, - dirimindo as questões suscitadas entre o l.Hlêronato 
e o operanado. 

MEDIDAS ADOPTADAS 

As medidas adaptadas, mesmo em rapida syntbese, fo
ram numerosas e visavam regular a duração do trabalho nas 
industrias e no commercio, com o regime dos "tres tempos"; 
convenções collectivas de trabalho, para regularizar a re
muneração e ex~cucão do trabalho; commissões mixtas de 
conciliação e juntas de julgamento, que criaram os conse
lhos paritarios, destinados a solucionar os conflictos entre 
classes patronaes e operarias, que se póde reputar como o 
primeiro passo para assegurar no Brasil a organizacãú da 
Justica do Trabalho, que foi instituída pelo art. ;22 da 
Constituição de Julho; a proteccão dos trabalhos c'os me
nores e das mulheres, e a. famosa wlei dos dois terços" asse
gurando ao trabalhador nacional a preferencia a que tem 
direito, para não citar outras, -tambem de real relevancla, 
de todos conhecidas. 

LEGISLAÇÃO TUMULTUARIA 

Era todo um campo a lavrar, assumptos novos, ainda 
não examinados e praticados, no Paiz. A legislação foi e 
tinha de ser forçosamente abundante. E falha, por :sso que 
tratava de materia nova, sem paradigmas que a. norteassem, 
sem estatísticas, sem dados que permittissem a esta.tuição de 
normas, gísadas na experiencia. E acoimou-se a legisla()ão 
trabalhista no Brasil de tumultuaria. A critica é procedente, 
talvez, mas tem a sua justificativa nas razões referidas. 
Como sempre - neste e em todos os assumptos, o conceito 
attribuido a Boileau é verdadeiro: "la critique est aisée; 
l'art est deffensen • 

• EXECUçÃO PREOARlA 

Mas, se a legislação teve de ser deficiente, a sua exe, 
cucão havia de encontrar maiores difficuldades ainda: falta 
de elementos especializados, com corpo de funceionarios 
quasi que improvisado e onde muitas vezes, o criterio da 
capacidade teve de ser sacrificado;· condições desconhecidas, 
tudo mostrava que havia de se passar um largo período, em 
experimentações e tauteas. 

Este período ainda não está encerrado. Mas, tudo pre· 
nuncia que algum tempo mais, e estarão definitivamente 
assentadas as normas que permittirão o maior rendi.:nento 
deste apparelho administrativo. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados obtidos justificam as esperanças que se 
pUnha no novel apparelbamento .. Os conflictos dirimidos, as 
duvidas surgidas entre patrões e operarias e resolvidas pa-
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cificamente; a applicacão das !eis sociaes, tudo indica que 
o successo não desalentará os que nelle confiavam. 

MINISTERIO DA CONSTITUIÇÃO 

Hoje não é mais o ministerio da Revolução, apenas. E' 
um apparelhamento que, dispositivos claros, taxativos ela 
Constituição exigem, para a sua execução. 

Todo um grande e novo titulo - Da Ordem Economica 
e Social - do pacto de Julho, consagrou os principias que 
o governo da Revolução antecipadamente adaptara. 

. O reconhecimento dos syndicatos e associações profis-
sionaes, a intervencão nas condições de trabalho estipu
lando igualdaqe de salarii)S, quando intervierem as me~mas 
circumstanoias; o salario mínimo; a lei dos tres tem1.t0s; n 
prohibicão de trabalho de menores e mulheres, em deter
minados casos; o repouso hebdomadario; as ferias anlluae~ 
remuneradas; a instituição da previdencia a favor cia ve
lhice, da invalidez, da maternidade; o reconhecimento das 
convencões conectivas de trabalho e o grande principio que 
instituiu a Justiça do Trabalho, para dirimir questões en
tre empregadores e empregados. 

Estes principias, não apenas declarativam<!nte mas 
obrigatoriamente incluídos no pacto de julho, não permit
tem a suppressão, mas exigem até o desenvolvimento da 
apparelhagem destinada a executai-os, a fiscaliza1• a sua 
applicação, do que será beneficiaria - não, como errada
mente entendem alguns, apenas determinados grupos ou 
classes - mas todo o paiz, que na suâ execução terá a 
maior garantia da permanencia da Ordem Social. 

OUTROS MOTIVOS 

Mas, não são apenas estas as razões da importancia do 
l'IIinisterio de que me occupo. Ha ainda outros motivos. 
É que tambem lhe cabe dirigir assumptos do Commerclo 
e da Industria, directa ou indircctamente relativos a este 
campo de actividades da nossa economia. Entre elles, o da 
distribuição. 

DISTRIBUIÇÃO 

Os problemas de distribuicão superam, nos annos que 
correm, aos da produoção. As forcas economicas do mun
do, pelo emprego da t~chnica, conseguiram a obtencão, em 
larga escala, de productos de todos os generos - desde as 
materias primas para as fabricas, até as provenientes da in
dustrialização que cada dia mais se aperfeiçoa. 

Tudo faria suppôr que, deante dos meios de que hojs 
dispõe, estivesse definitivamente encerrado o cyclo das cr-i
ses de fome, e sub-nutrição, pela escassez de productos ali
mentares, aspecto doloroso de varias épocas da historia. 
Mas, tai não se verifica porque, si grande foram os obices 
a resolver para uma abundante produccão, maiores - e 
insoluveis alguns na pratica - são os da distribuição. 
Apenas a titulo de lembrança - recordarei que o café, de 
que já queimou o Brasil muitos milhões de saccas do valor 
de varias milhões de contos, por falte de mercado, é bebida 
apenas conhecida. em certos pontos do paiz, aonde chega a 
preço inabordaveis. 

O assucar · usinado, de que se embarca annualrnento 
para o extrangeiro cerca de um milhão de saccas, a preços 

C. D. - VOLUME Vl 26 
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inferiores ao custo de producção, com prejuízo considera
ver para o fabricante e para o paiz, é desconhecido no hin
terland brasileiro, cujas populações consomem, em quanti
dade insignificante, productos inferiores. O mesmo quanto 
ao sal, de que temo& produccão em excesso, na zona litto
ranea. 

Igual acontece ás industrias de carnes, com seus frigo
ríficos em marcha reduzida, emquanto dentro do paiz innu
meras regiões consomem producto inferior e caro . 

Podia ainda referir o caso da herva matte, alimento 
de primeira ordem, desconhecido de milhões de brasileiros. 

CAPACIDADE ACQUISITIVA 

Não procede - em grande parte a allegação da 
baixa capacidade acquisitiva do nosso Povo. A prova é 
que os suecedaneos da carne, do café, do matte e do assu
car branco, são adquiridos por preços duas ou tres vezes 
mais elevados que os da zona littoranea. A falha está na 
distribuição precaria e defic~ente. 

PROBLE~AS A RESOLVER 

Estes, os problemas que, pelo seu Departamento do 
Commercio, cabe ao Ministerio estudar e resolver. 

Será pelo estudo das estatísticas de custo no mercado 
consumidor, dos productos nacionaes confrontados com os 
das mesmas nos centros de producção; examinadas as cau
sas que alteram os pret;os, taes como os impostos, fretes e 
lucros de intermediar ias, se poderá chegar a conclusões 
capazes de permittir traçar um programma de novos mer
cados. 

MERCADO A CONQUISTAR 

Todo o interior do paiz. é um vasto mercado a conquis
tar. Para elle precisam e devem se voltar as vistas dos po
deres, publicas, indicando e promovendo determinadas me
didas capazes de facilitar a distribuição de mercadorias, 
vindo ao encontro das iniciativas particulares . 

Isso precisa ser resolvido não apenas sob o aspecto pu
ramente commercia! para o escoamento da producção para 
cumo premente problema de ordem politica, visando o es
treitamento dos élos entre os Estados brasileir os, essencial 
para a unidade patria . · 

A Constituição já consagrou algumas - entre outras 
a. suppressão dos impostos que difficultam a circulação da 
mas~ a da producção . · 

Ha ainda a lembrar, porque dependente ·exclusivamen
te dos poderes publicas. o problema dos fretes para as mer
cadorias que se destinam ao interior . Nas zonas agrícolas. 
os trens descem carregados para os portos . Com um syste
ma líem estu<lado de tarifas mais baixas, poderão as com
posições que regressam vasias, conduzir para o :ntt'rior 
mercadorias provenientes de manufacturas, e onde não 
ch egam pelo seu custo elevado, devido principalmente a um 
transporte oneroso. São estes problemas - · na conquist<>. 
dos mercados do Paiz - que toca ao Ministerio encarar. 
A sua relevancia é cada vez mais crescente, dado o regi
me de autar chia que o nacionalismo consequente da guerr>a 
criou em todo o mundo, e tem determinado as l'e~triccões 
conhecidªs ao nosso commercio internacional . Outros paiz~s 
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·.iá. ensaiaram, com o melhor exiLo, esta expansão commer
. cial no interior. O Canadá e a Australia, entre outros, por 

n.eàidas adequadas, conseguiram neste sentido resultados 
como exemplo a seguir . 

É interessante recordar aqui o que representa, no mo
vimento commercial do paiz, o oommercio interno e o ex-
terno. · 

Assim temos para: 

1931 
1932 

COMMERCIO 
INTERNO 

2.234.409 
2.346.731 

COMMERCIO 
EXTERNO 

5 . 179.098 
4.055.459 

OUTRAS RAZÕES 

PER 
CAPITA 

174.878 
!45.479 

Mas na ainda ra,zões de outra ordem, que dão ao De
partamento, no campo de suas actividades commerciaes, 
uma singular importancia. 

Cabe-lhe, nos termos de sua organizacão, promover 
o estudo do regimen aduaneiro., a uniformização dos typos 
de productos brasileiros, o serviço de informação e publi
cidade. 

Para attender a este serviço e para diffundír nos centros 
productores do Paiz, os dados e informações, colhidos nos 
differentes mercados, direclamente ou por meio de outros 
ministerio~. existe o 

BOLETIM DO DEPARTAMENTO 

Merece pa,rticular inencão o Boletim que ha quatro an
nos vem publicando o Departamento da Industria e Com
mercio, precioso repositorlo de informes sobre a vida eco
nomica e financeira do Paiz, com noticias sobre os Estados, 
constituindo certamente uma das mnis intere.:;;santes do ge
nero, em lingua nacional. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

Para attender á sua finalidade, mantém uma biblio
theca com 12. 500 volumes de assumptos especializados, me
recendo especial referencia o serviço de recortes dos prin
cipaes jornaes brasileiros, catalogados em 1.632 pastas, onde 
são reunidos c!ados, estatísticas, trabalhos doutrinarias sob:-e 
os varias assumptos, constituindo uma organizacão sem par 
no Paiz. 

São dignas de nota as publicações do Ministerio, sendo 
bastante conhecida. o "Brasil Actt!aL", editado annua.lmante 
em inglez e portuguez, e a "Casa Exportadoras do Brasil". 
Cabe ainda uma referencia ao notavel trabalho que, sobre 
as nossas madeiras, estudadas debaixo de seus varias aspe
ctos, está sendo publicado e vae ser sem duvida o mais 
notavel no genero, em nosso Paiz. 

BOLSA DE MERCADORIAS 

O se1,1 funccionamento continua a ser feito com regula
ridade e a renda arrecadada mensalmente é de 80 contos, 
em média. 
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OUTF.AS F'UNCÇÕ.ES 

Além das referidas, tem o Departamento a de estudar 
e dar parecer sobre os processso referentes á autorização ás 
sociedades anonymas nacionaes que tiverem por objecto o 
commercio ou o fornecimento de generos ou substanoias ali
mentares e ás sociedades anonymas estrangeiras ou caixas 
fíliaos que puderem funccionar na Republica. 

Estas funcções da mais alia relevancia. estão hoje com 
a sua importancia accrescida pela fiscalização de medidas 
que a Constituição de julho estabeleceu. 

MUSEU 

Organizou o Departamento um museu, que precisa ser 
desenvolvido. Infelizmente, está mal localizado, em compar
timentos com pouca luz e por isso pouco. frequentados. 

Já é tempo de organizarmos um Museu Commercial a 
semelhança do de Londres ou do Colonial de Amsterdani, 
onde cada ramo de actividade nacional esteja plenamente 
representado, constituindo, não simples mostruario. mas uni 
e!ficiente elemento de propaganda e conhecimento do Paiz. 
valho. 

SECÇÃO DE COMMER.ClO 

· A!; funccões outr'ora exercidas pelas juntas eommer .. 
oiaes, foram transferidas para a Directoria da Sec;ção d!' 
Gommercio. Houve, como se sabe, por parte de interessados 
uma grande grita contra o alludido decreto, pelo qual os 
emolumentos recebidos pelos componentes da Junta, passa
ram a ser recolhidos ao Thesouro Nacional. E' interessante 
mencionar o que produziu de renda o novo servjço; 

RENDA ARRECADADA PELA DIRE'CTORIA DA SECÇÃO DE COMMERCIO, 
Do DEPARTAMENTO .NACIONAL DA INDUSTP..l.-\ E COM'MERCIO 

Janeiro ................................ .. 
Fevereiro •..•...••.....•.............• 
Marco ......•.......•.•....•..........•.• 
Abril . • .....•........•..............•. 
Maio .................................... . 
Junho •............................•. 
Julho, 1 a 16 . • .. .. .. .. . .. . 81 :898$400 
Julho, ~7 a 3f . ... . .. • .. .. 88:023$450 
Agosto •..••...•..•....••....•...••....•• 

AS AGTIVIDADES NO EXTERIOR 

306:819$000 
f04 :4f4$300 
l42:6U$800 
f85 :370$100 
f35 :659$200 
:l:84:63i$700 

:1.69 :921$&50 
Hi6 :621$950 

1.387:079,900 

Com a transferencia para o Ministerio das. Relações Ex
teriores das attribuicões relativas ao commercio exterior-. 
dos serviços de photographías e cinematographia, os addi
dos e delegados commerciaes, ficou o Departamento do Com
mereio restringido na sua accão. Apesar disso é de notar o 
que poude fazer, com auxilio de exportadores estrangeiros, 
no sentido de desenvolver, no exterior, o nosso intercambio 
eommercia.l. Assim, na V Feira do Levante, em Bari, obteve 
o :Brasil !)osto de excepcional destaque, pois foi considerado 
como o melhor concorrente, entre 43 nações que l~ estavam 
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representadas. Prepafa-se o Departamento para as feiras de 
Marselha e de Leipzig. 

E' pena que a escassez de recursos não permitta desen
volver mais este campo de suas actividades, com o que 
~;Imito lucraria à nosso Paiz . 

FEIRA F!.UCTUANTB 

E' digna de nota a organização da primeira feira flu
ctuante no Brasil. Será realizada sem onus para os cofres 
publicos, devendo as despesas serem cobertas com o alu
guel do espaco, para os mostruarios, as subvenções de em
presas interessadas, as passagens . Serão visitados 18 paizes 
em 30 portos diversos. 

A iniciativa, que será na sua parte technica orientada 
pelo Ministerio do Trabalho, merece o patrocínio do pode.
publico e desejo deixar aqui os meus applausos aos seus 
autares. 

ESCRIPTORIO DE JNFORMACÕES E VENDAS 

Cabe aqui uma refel'encia ao escriptorio de vendas e 
informações, que vem de ser intallado, destinado a um 
grande successo. 

I!'I_DU~~lA 

Não poude ter, infelizmente, o desenvolvimento que de
vera, a actividade do Minister io relativame!lte ás industrias. 
O nosso parque industrial é hoje consideravel. Das 3.258 
fabricas, eom 15L 000 operarias em 1907, existiam em i93{ 
50.800 fabricas, com 790. 000 opera rios, passando o valor da 
nossa producção de 668.000 contos naquelle anno, a réis 
5.500 .000:000$000. 

Cabem á tereeira secção todos os trabalhos concernen
tes ã padronização e estatística industr ial, expedição de li
cença para importação · de machinismos para as industrias 
que se acham em superproducção, além de lhe caber tom!lr 
a iniciativa de pesquizas e estudos sobre produetos nacio
naes ainda não explorados, principalmente matarias primas, 
tanto do ponte de vista technieo, como pelo lado do valor 
e applicacão industrial. 

Departamento Nacional da Propriedade Industrial 

Trouxe a melhor impressão dos serviços att.inent.es a 
este Departamento. Exercendo -papel da mais alta relevan
ci& na vida da industria e do· commercio - porque a seu 
cargo estão o estudo, a concessão e a defesa d~ patentes 
de invenção, marcas de fabrica, ebl. - vem soffrendo aper'
feiçoamentos que merecem especial mencão. A reforma ini
ciada pelo Ministro Salgado Filho vae dando os melhores 
resultados. Quando foi começada, mais de oitocentos re
cursos de marcas e patentes, alguns de 1927, se accumula
vam aguardando decisão. Seis mil processos estavam para
lysados, porque a lei não marcava prazo para a sua marcha. 
Os technicos conservavam não raro em suas mãos, para a 
informação, ás vezes um anno, a deseripção dos inventos a 
patentear, elo. As informações se arrastavam com uma mo
rosidade espantosa, concorrendo o Departamento, como pou
cos, para o conceito desprimoroso que em geral gozs.m no 
Brasil os serviços publicos. 
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Tudo isso fazia, da obtencão de uma patente de inven
Ção ou do r~gistro de urna -marca de commercio, urna. aven
tura, temeridade em que poucos se arriscavam e raros che
ge-vam a resultado fínal. 

O prejuizo não era apenas para o publico que procurava · 
o Seryico. Era para o erarío, lesa~o pela fraude praticada 
nos livros di! pagamento de annu1dades, corno foi infeliz
mente verificado. Modificado o regulamento, restringidos os 
prazos para estudo dos processos, foram tambem renovados 
os methodos de trabalho= A anterioz.oidade dos pedidos da 
marca e de invento - essencial para o caso - é feita por 
processo automatico. 

O systema cahotico de archivamento das ma.rca.s e pa~ 
tentes, está hoje organizado de modo o mais perfeito e ve
rifica-se actualmente em poucos minuLos, o que antes exi
gia buscas demoradas. 

Um índice seguro de quanto este servico está merecendo 
a confiança publica, é o crescente movimento dos pedidos de 
marca, e tambem o augmento de renda da. repartição: 

:1932 •••.••••••••••••••••••••.• •• •..•. 
:1933 •• -- ••••.••.•••••••••••••••••••• • 
f934 .(até Si de Agosto) ............. .. 

:1 . 204:425$000 
:1. 4.21 : 1 H$000 
!.096:804$300 

· Isto importa num augmento, no anno de :1933, de réis 
2:16:7:19$ em: relação a 1932 e, em :1934, até 3:1 de Agosto, 
já é de mais 295 : 154$000. · 

A. Opinião estrangeira 

Aliás, a melhoría dos serviços, e a organização quasi 
modelar deste estabelecimento, já transpuzera.m as frontei
ras do pa.iz. Ainda recentemente se me deparou num repu
tado orgão especializado, da Republica Argentina, Revuta de 
Derecho Indus_trial, conceitos que devem justamente nos 
desvaneeer. Trata-se de um technico, que dâ suas impres
sões sobre uma visita feita ao Departamento da. Propriedade 
Industrial : 

.. La oficina brasilena depara una sorpresa ai agente ar-
. gentino que la visita. La amplitud de su local, el material 
y dotación modernos de que dispone, la t.écnica que impera 
en todo su movimiento, superan a lo que espera encontrar 
el visitante aun prevenido de sus adelantos. La oficina ar
gentina. tendria en ella. um ejemplo de espiritu de progreso 
y deseo de superación en que inspirarse. Encontramos, que 
la nuestra no se parece .a su similar brasilena en nada. como 
no sea en. la capacidad, aetividad y empeno puestos por su 
personal en. asegurar su buena marcha. En punto a los e) e
mentas m~teriales de que ba sido dotada, toda comparac16n 
le es desfavorable. 

Cotejada con su similar brasilena, se observa que en la 
Oficina Argentina todo recae sobre · la ecuación persons.l, e! 
valor indi-vidual y el esfuerzo de tos !uneionarios. La ley
por a.nticuarta, el local pol' pequeno y los instrumentos de 
trabajo JlOr deficientes, todo desayuda. Llégase al ~tre~o 
y contrasentído de que algunas agencias particulares ~e prl
mera fila disponen de más elementos que la propr1a Co
n:iisaria, de· la cual viven". 
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Melhorias a introduzir 

. Mas, tudo não está ainda perfeito. Pude verificar que 
o flChamento moderno das marcas de industria ou de com
marei-o só- vigora a partir de 16 de Novembro do aamo pas
sado e e~se serviço j~ foi feito para 4.250 marcas deposi
tadas. Nao será posstvel estender esse melhoramento - já 
comprovada a sua excellencia na pratica. - ás marcas de
positadas antes daquella época, com o pessoal restricto 
constante do quadro effectivo da repartição. Para isso seria 
necessario paralysar e congestionar o expediente que de dia 
a dia avulta. 

Apesar do proposito de compressão de despesas que nos 
orienta, com ·os mais justos e patrioticos intui tos, penso que 
é indispensavel contractar pessoal destinado exclusivamexlte 
a este fim. 

Verifiquei que o numero de marcas a serem catalo
gadas é : 

Marcas nacionaes ... . ...... . ...... .. . . . . .. ..... . 
Marcas estaduaes ..... . ........ ..... .. ......... . 
Marcas estrangeiras . . .. . . ........... . ........ . 

" internacionaes (Bureau de Berna) ....... . 

23.000 
5.000 
3.500 

70 .000 

São varias as fichas neoessarias, cerca de cinco para 
cada. marca e destinadas aos índices vocalicos, emblematicos, 
alphabetico nominal, alphabetico geral, etc .• E' um trabalho 
difficil e especializado, mas que terá como consequencia um 
consideravel augmento da renda. Com cincoenta contos se
ria elle executado . Os resultados de toda ordem, excederiam 
de muito este dispendio .. 

DENUNCIA DO AGOORDO DE MADRID 

Accresce ainda uma circumstancia. De facto, a partir de 
8 de dezembro proximo, começaremos a beneficiar da denun
ci&, em Ma hora feita, do accordo de Madrid, celebrado em 
1891. Por esta convenção, o Brasil era obrigado a archivar 
automaticamente todas as marcas depositadas no "Bureau 
International pour la Proprieté Industriellc", de Berna, obri
gando-nos á sua protecção legal. A recip.-ocidade não com
pensava os onus dahi decorrantes. De dezembro em deante, 
os industriaes e commerciantes estrangeiros, titulares de 
marcas, deverão promover a proteccão legal dae mesmas, no 
Departamento de Propriedade Industrial. Desapparecerá o 
onus referido e advirá para essa repar tição apreciavel fonte 
de renda. 

MEDIDA PROPOSTA 

Por isso, penso que se deverá conceder a somma de 50 
contos, para occorrer ás despesas neoessarias destinadas á 
organização definitiva dos ficharios, relativos ás patentes de 
invenção, moôelos industriaes, garantias provisorias. mar
cas de industria ou de commercio, depo~itadas e arcbivadas 
no período de 1924 a i933 . 

INSTITUTO NACIONAL DE TECRNOLOGIA 

O actual Instituto Nacional de Technologia é a primiti
va Estação Experimental de Combustíveis e Minerios, creada 
em 1922, no Ministerio da Agricultura, pelo Dr. Simões Lo-
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pes e transferida, em maio deste anno, -para o Ministerio do 
Trabalho com a denominação pela qual é hoje conhecido . 

Desde a sua ereação, foi o seu campo de actividade gran
demente alargado, tal a natureza e o numero de COD.Sultas e 
problemas que foi obrigado a estudar e resolver. 

Hoje, a sua reputação, nos meios industriaes e tecbnicos 
do Paiz, está definitivamente firmada como sendo um dos 
mais uteis institutos da União. 

MANGUI~HOS DA INDUSTRIA 

Cabe-lhe bem a denominacão que lhe foi dada de Man
guinhos da Industria, pelo papel que representa, nesse cam
po de nossas actividades; perfeitamente analogo ao que, na 
medicina experimental, desempenha a gloriosacreação de Os
waldo Cruz. 

Dotado de magnífico apparelhament..o de laboratorio e 
installado em edíficio especialmente construido para o fim 
a qué se destina - o que constitue uma rara excepção en
tre os nossos estabelecimentos deste genero, dispõe de se
leccionado corpo de technicos, quasi todos moços e enthu
siastas, constituindo um nucleo precioso . de collaboradores 
competentes e dedicados da grandeza do Paiz. 

EMPIRISMO E ROTINA 

Em geral, até boje, a nossa industriã tem se inspirado, 
exclusivamente, no empirismo e na rotina. 

Sem um orgão orientador, convenientemente apparelha
do, os nossos indusLriaes, em sua quasí maioria, enveredam, 
póde-se dizer, por palpite, numa determinada industr1a, 
quando nova, ou, quando antiga, nada mais fazem do que re
petir, sem os aperfeiçoamentos que a technica moderna in
troduz dia a dia, os velhos processos que lhes dita a rotina. 

Seria longo enumerar-se aqui a série de desastres cau
sados ao Paiz por orientação tão funesta. 

O EXEMPLO ESTRANGl:IRO 

O que organizações identicas â do Instituto Nacional de 
Technologia têm produzido em outros paizes, demonstraria 
a relevancia que o seu efficiente apparelhamento represen
ta na vida nacional . Bastaria lembrar-se o caso da Alie
manha, que não mediu despesas nem sacrificros para appa
relhar os seus institutos de pesquizas scientificas e t echnolo
gicas, aos quaes deveu o immenso surto eeonomioc, que apre
sentou antes da guerra, e, no decorrer desta, a galhardia com 
que resistiu â formidavel pressão dos Alliados. 

Outro exemplo é o dos Estados Unidos, que possuem de
zenas e dezenas de institutos, hoje de reputacão mundial, 
como a "Carnegie lnstitution", o "Bureau of Standards .. , o 
"Bureau of Mines", etc., factores decisivos da sua pujança 
industrial e economica. · 

PROBLBMAS E~ BSTUDO 

Quando visitei o Instituto Nacional de Tecbnologla, mui
tos dos mais importantes problemas do nossa industria es
tavam ahi em estudos, sendo que var1os preet.ee a encontrar 
solução definitiva . 
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Vou enumerar alguns, escolhidos quasi ao acaso, afim de 
dar uma impressão viva do que representa, na economia na
cional, a organização em apreço. 

a) Maceração de fibras - O Brasil é rico em p1antas de 
que se podem extrahir preciosas fibras. Apeser disto, entre
tanto, importamos a quasi totalidade da materia prima utili
zada na fabricacão da saccaria indispensavel á exportação 
cto·s nossos productos agrícolas, base da economia nacional. 

A nossa importação de juta representa, effectivamente, 
pesado onus em no~sa balança commercial, conforme se vê 
dos seguintes dados estatísticos : 

Anna· 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

JUTA (importação) 

Valilr total em :1$ 
Quantidade cif. portos bras i-

em Kgs. leiros 

26.984.000 
20.090.000 
23.228.989 
19.199.262 
24.415.000 

48.823:0008000 
35.477:000$000 
42.854:705$000 
27.931:950$000 
32.922:000$000 

Preço clokg. 
cif portos 
brasileiros 

1.809 rs. 
1. 765 rs. 
1.845 rs. 
1.454 rs. 
1.348 rs. 

A produccão naci(Jnal de fibras, como se conclue das ci
fras de importação da juta, que vêm de ser transcriptas, est:i 
ainda, em sua phase inicial, eml:lora o producto obtido seja 
de primeira qualidade, nada deixando a. desejar. relativamente 
ao importado. 

O insignificante dcsenviolvimento da plantação systema.
tica de fibras nar..ionaes não decorre de condicões culturaes 
desfavoraveis. Muito ao contrario plantações já realizadas, em 
São Paulo e em diversos Estados do N(ll"te, apresentam resul
tados francamente remuneradores. 

Em terras apropriadas á cultura do "Hibiscus bifurcatusn, 
vulgarmente conhecido pelo nome de ",iula. paulista", obtêm
se, em média, 2. 500 kilt~s de fibra secca por alqueire, o que 
representa uma optima compensação, tendo-se em vista o 
preço pelo qual importarnils a fibra indiana e as reduzidas 
despesas com a cultura do "Hibiscus". 

Essa industria. só ainda não se expandiu, entre nós, por 
lutar com um sério ~roblema de ordem technologica, isto é, 
o da maceracão da fibra, em que se eliminam as substancias 
inorustantes da canna. 

Essa operacão, que é essencial, se processa, entre nós, 
com extrema lentidão, dadas as nossas condições de clima, 
qualidade da agua, etc. 

Nos periodos de maior actividade de colheita, que coin
cidem exactamente, com as temperaturas mais baixas do 
anno, 'a maceração c-onsome de 27 a 30 dias, o que acarreta 
uma putrefaccão inevitavel de diversas substancias do vegetal 
e torna penosíssima a manipulação da fibra, além de preju
dicar, enormemente, a sua qualiàade. 

Exige, demais, esse methodo empírico de maceração, tan
ques exageradamente extensos, o que onera, de modo nota
vel, o custo da sua producção . 

. Uma cultura. existente no Norte de São Paulo, possuindo 
apenas pouco mais de uma centena de alqueires plantados com 
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o .. hibiscwn, não p6de ampliar a sua producção, dada a in
sufficioencia ®s seus tanques de maceração, embora já attin
jam estes a uma extensão de cerca de um kilometro. 

· Em outros paizes, como, por ex:emplo, na Italia, esse pro
blema foi , quanto ao linho, scientificamente resK>lvído pela 
cultura seleceionada do "felsineus", micro-organismo util na 
respectiva fermentação, o qual permitte reduzir-se a pouco 
mais de dois dias o tr-abalho de beneficiamento da fibra. · 

Essa solução, perfeitamente viavel nas fibras de alto 
valor, como o linho, e mesmo nas de valor médio, como o ca.. 
nhamo, é, entre nós, de difficil applicacão dado o baixo pi'eoo 
pelo qual deve ser vendida a fibra succedanea. da juta. 

Os ensaios a que tive a opportunidade de assistir no In
stituto Naoional de Technologialvisam a soluçãio do problema 
por um melhodo essencialmente scientifico. 

O~ technicos desse Instituw, estudando a temperatura 
mais apropriada e a addição de certos saes mineraes á agua, 
conseguiram activar de tal · fórma a maceração natural que 
esta se tem processado, completamente, em 1aboratorio no 
curto espaço ce 44 horas. 

A' vista destes brilhantes resultados, de laboratorio, o 
Instituto está construindo um tanque de ca!'acter industrial 
reproduzindo as condicões optimas que determinou, procuran
do realizar, assim, definitivamente, a solução pratica desse 
relevante problema nacional. Quero lembrar, porém, que 
essa. solução não corresponde apenas a uma reduccão da nossa 
importação, porquanto significa, ainda. uma nova t'.onte de 
riquez.a- decorrente da exportação de fibras para os paizes 
estrangE-iros. 

Os Estano:S Unidos da America do Norte importam, effe
ctivamente, da India, juta no valor de cerca de um milbão 
de contos, sem, entretanto, nada ex-portarem para esse paiz. 

Ora, no dia em que o Brasil estiver em condicões de pro
duzir um succedaneo da juta em quantidade sufficiente para 
a exportação, encontrará, certamente, um comprador seguro 
naquelle paiz, dado o intenso intercambio ()ommercíal que 
mantem com o noss'o. 

b) E.~tu.do de materiaes de construcçãG - Bem pouco 
se conhece ainda d!Ys materiaes brasileiros de construcção - As 
nossa.s madeiras, por exemplo, que oollocam o Brasil com os 
seus quatro milhões de. kilometros quadrados de fiJorestas, no 
3° logar entre os paizes possuidores de riquezas florestaes, não 
pes:un em noosa exportação, a não ser com a parcella verda
deiramentf' irrisoria de cerca de f: 300-000 e menoS' de 200.000 
metros C\1bicos. Ist,o, porque dellas quasi nada se sabe. Ao 
passo que as roAonias européas na A!rica multiplicam a pr()... 
paganda, incentivando o commercio de suas ess·encias, ao 
passo que os paizes da .Europa despendem fortunas para im
portal-as {só na Allemanha a importação annual varia de i5 
a 20.000.000 de metros cubioos, que podem ser avaliados em 
3 a 5 milhões de conto~ de réis), ninguem, no estrangeiro, co
nhece o que sejam as ma{)eiras do 'Brasil. Mas; se no estran
geiro ninguem as conhece, é porque aqui mesmo o conheoi
mento dellas é quasi nullá e longe de se exprimir em numeros, 
nilo pasas ainda do terreno optimista da adjectivação sem 
consequencias. 

Em São Paulo o benemerito Le.bora.torto de Ensaios da 
Materio.as com~cou o estudo das ~ssas essenoias, dirigindo 
a sua pesquisa, sobretudo á.s de origem paulista. Agora o In
stituto Nacional de Technologia já se lançou · em campo e 
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· vem estudando val'ias essencias brasileiras, tendo mesmo CO
meçado a publicar os primeiros reSUltados obtidos . 

.As possibilidades qúe este estudo abrirá ao nosso com
mercio madeireiro são immensas e só ellas justificariam 
amplamente a existencia do Instituto Nacional de Technolo
gia. 

Não param, porém, abi as actividades do Instituto no 
estudo dos materiaes brasileiros de construc~ão. Na recent.a 
visita que fez ao Brasil um grupo de indusiriaes argentinos, 
um dos nossos produetos que mais lhes chamaram a attenção 
foi a telha nacional, que partindo de optima materia prima, 
pode, quando padronizada no seu typo, rivalisar com ll8 
melhores que existem. Ao Instituto Nacional de Technolo
gia não escápou esta opportunidade, já havendo iniciado os 
r:nsaios capa2es de definir, em numeras, as qualidades das 
telhas pol.' nós fabricadas e de fixar as ~1ormas a que ellas 
devam sa!.isfazer para que se possa começar, em bases so- . 
lidas e que inspirem a indíspensavel confiança, a exporta
cão do nosso producto IJlH'a as republicas do Prata. Paral
!elas deu ta.mbem inicio aos ensaios sobre os tiJolos cariocas. 
Só quem teve occasião de verit'icar as differenças enormes 
entre typos de tijolos apparentemente eguaes, e até entre 
exemplares diversos de um mesmo typo, é que poderá ava
liar as facilidades que resultarão para os nossos constructo
res do conhecimento exacto das características mecanicas 
do material que vão emprega:. A economia que dahi resul
tará ha de influir beneficamente sobre o preço da constru
cção, tão elevado em nossa terra; atravez delle agirá sobre 
o custo da moradia que, consumindo entre nós approximada
mente 30 % do orçamento familiar (quando em outros paizes 
se Um i ta a iO e f 2 %) , é . um dos IJrincipaes factores que 
influem sobre o baixo nivel de conforto do homem brasi
leiro, e, portanto, de sua saude e de sua eapacidade de pro
ducção. 

Visando ainda melhorar este padrão nacional de vida 
a Seccão de Materiaes de Construccão do Instituto Nacional 
õe. Tecbnologia vem se entregando a longas e pacientes pes
quizas para. fixar as condi~ões optimas de · conforto em 
XJ.ossos ambientes, definidos pelas suas características varia
vais de temperatura, de bumidade e de movimentação do 
ar, estabelecendo, assim, bases ex:perimenta•'s seguras para 
a industria recente de "confortabilil.ação dos Iocaes", á qual, 
ainda ha pouco, Wallace Thompson se referia com~> desti
nada a revolucionar a questão debatidissima de menor pro
ductiv.idade e do allegado gráo inferior o:fe d,;senvolvimento 
dos paizes de clima t.ropical. 

c) Cêra de Carnauba - Dentre os nossos productos de 
exportação, a cêra de carnauba occupa nm logar de realce 
por ser uma IJroducoão exclusivamente brasileira. 

Nenhum paiz estrangeiro conseguiu, até hoje, cultivai-a 
em condiçõ.:Js convenientes, ·apesar de innumeras tentativas 
cuidadosamente feitas nesse sentido, sobretudo na India 
e no Japão. Não foi tambem possível substituil-a por qual
quer oulro producto similar nos multiplos P.mpregos indus
triaes que tem. E', portanto, uma materia prima nacional 
privilegiada, que merece todos os desvelos dos poderes pu
.blicos. 

O volume total das exportações de céra de carnauba 
duplicou de i918 para cá, attingindo, no momento, a 7.000 
toneladas annuaes. O preço por tonelada tem soffrido sen-
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siveis fluctuações: no comeoo da guer!'a mutldjal era de 
83 't; em 1918 attingiu ao maximo de 260 f ror tonelada. 

Terrninad~ a guerra, baixou gradualmente o preço, es
tabilizando-se, em torno de 78 t: até 1930, quando, brusca
mente, foi reduzido a 47 f: e i5 schillings . 

.Accentua-se, hoje, um movimento de Vé!lorização, sendo 
a media dos preços de 300$000 papel por touelada posta a 
bordo. 

Em 1933 exportamos 6.875 tonelad~s no valor de 
21. 000:570$000. 

Nesse a,nno, a cêra de carnauba occu:pou, aa lado da 
borracha, o duodecimo lagar entre os nossos productos ex
portados. 

O ·principal defeito desse producto oon~ii>te na grande 
diversidade de typos produzidos por proeessos empir:cos, 
umcos utilizados em nossos serrões. Os precos respectivos 
oscillam entre 3$000 para as variedades "gorda." c "cauipe" 
e 12!i)OOO para os typos ''flor", "medianan e ·'primeira". 

Infelizmente a p:roporção dos typos inferiores, designa
dO$ pela denominação geral de "cêra palha", é de mais de 
90 % no total da exporta~;ão, resultando dahi grande pre
juízo para o Paiz. 

O Instituto Nacional de Tecbnologia eJtá estudando o 
problema da padronização das cêras a u:n nivel · superior, 
de modo que em breve toda a quantidade que exportamos 
seja equivalente ao "typo flor", triplicando-se com isto, o 
valor commercial dessa mataria prima. Em vez dos 
21.000:570$000 obtidos em 1933, com as 6.875 toneladas de 
typos inferiores, teremos, assim, a possibilidade de obter, 
para uma quantidade igual, cerca de 60. t:rOO : 000$000. 

O concurso technico desse Instituto de pssquiza.s repet'
eutirá, assim, sobre a vasta região do norte, que vive em 
grande parte desse producto nativo. 

As experiencias de purificação, eo condições econom!
eas accessi"veis, al)proxima-se de ssu termo. A-Q mesmo 
tempo, ensaiam-se novos prooessos mecantcos de separação 
dal! cêras, evitando a sua contamínação pelas substancias 
que tanto a desvalorizam. 

d) !JoNacha - Não ha talvez na hisf.Gria economlca 
dos povos modernos facto mais surprebeadente do que o do 
esplendor e da deeadeneia da borracha brasill'.ira. · 

Em f9:12 E>ra o nosso .patz fornecedor quasi exclusivo 
desse produato para o mundo inteiro. Vinte e dois annos 
depois, a nossa exportação representa apenas i,2 o/'o do con
sumo mundial. Do seu paiz de origem, a imroensa bacia 
amazonica, humida e quente, emigrou a "Bevea Brasi
liensis" para o Oriente, onde condições artificiaes, scienti
ficamente. ereadas, permittiram ã planta brasileira uma 
adaptação tão perfeita, senão melhor, que a do seu "habitat" 
de origem. 

Emquanto o consumo mundial - cresctie vertiginosa
mr.nte, a nossa exportação baixou sem nessar; de 42. 286 to
neladas que e:;tportamos em t9i2, passámos a fornecer, em 
i9S3 apenas 9.453 toneladas. O valor da nos~;a exportação 
de borracha bruta foi, no anno passado, de 2L689 contos, 
emquanto que nesse mesmo anno, importámos em artefactos 
daquella matcrin prima 43.302 contos. 

Nenhum exemplo é mais eloquente do que este para 
attestar quanto a falta de assistencia technica a um pro
dueto natural, por melhor que elle seja, l' por mais favora-
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veis que se apresentem as suas condições de concurrencia 
no mercado internacional, accarreta o seu anniquilamento. 

Em i9i2 um grito de alarma agitou o Governo Brasi
leiro, induzindo-o á elaboração de um piano de organização 
e defesa da produecão da. borracha. Tivesse sido executado, 
pelo menos em par·te, o vasto projeclo de então, bem outra 
seria hoje a. nossa situação no mercado <le tão impOrtante 
materia prima. 

• Apesar do exemplo que a Hollanda e a Inglaterra, com 
tanto exito, nos deram, deixamos na mais completa desídia 
uma ·produccão de que eramos naturaes dlltentores e ousa 
exportação foi, em certo momento, a principal fonte de renda 
do pniz. . 

Ainda é, porém, tempo de volvermos toda a nossa atten
cão para o problema da borracha brasileira e repararmos 
os grandes erros accumulados. 

A evolução industrial que soffreu nosso paiz nesses 
ultimos s.nnos, dá-nos elementos capazes de enfrentar a 
questão com todas as probabilidades de successo. Seria ex
tremamente longo examinar sob todos os seus aspectos, as 
providencias que urge tomar para fazer cessar a longa crise 
que vem atravessando a nossa industria seringueira. A cul
tura racional da "hevea", a vigilancia sanitaria que ella re
quer, os processos de colheita do latex, as épocas mais indi
cadas para isso, a conservação e o transporte desse latex, a 
sua coagulação, reclamam a assistencia 1mmeãiata de agro
nomos e de chimi_cos especializados. A exportação desse 
producto não póde continuar ao arbítrio de commerciantes, 
nem sempre escrupulosos, com prejuízo do sou renome no 
mercado mundial. 

A assistencia official deve ir até a padronização dos 
typos exportaveis, fixando em dados mecanicos, pbysicos e 
chimieos, as classes a que correspondam os product~s bene
ficiados apresentados ao commercio. Deve cessar a exporta
cão de borracha bruta, contendo de iO a 30 9'o de impurezas. 
Ao envez de borracha bruta, cumpre exportar exclusivamen
t~ borracha lavada em crépes, o que representará uma 
enorme valorizncão do producto brasileiro. · 

Tive occasião de presenciar, no Instituto Nacional de 
Technologia. a uma série de trabalhos por elle procedidos 
que em bre\'e permiLLirã.o fixar os dados technicos indispen
saveis á elaboração de leis e regulamentos para a inspecção e 
a classificação da borracha destinada â exportação, à &em
pio do que já foi feito para o café, para o algodão, pára as 
fuctas, etc ., etc. O governo poderá, assim, garantir, á luz 
de dados analyticos precisos, a qualidade suoerior dos crépes 
com que o Brasil concorrerá no commercio· internacional da 
borracha. 

Por meio de uma inspecção techni.ca adequada, pode
rá ser regulamentada a classificacão de todo o producto ex
portavel, de accordo com os padrões das melhores planta
ções estrangeiras. 

Uma opportunidade sem igual apresenta-se-nos agora, 
em virtude do convenio a.ssignado pelo governo inglez com 
os paizes do oriente, convenio em que o Brasil não tomou 
parte e que estabele~e. para todos os contractantes, uma 
quota fixa de exportacão de i 934 a 1938. De accordo com a 
clausula ga desse convenio, os contractantes se obrigam _a 
não fazer plantações novas. 
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Vae seguir-se dabi, inevita,•elrnente, uma alta nos pre

ços da qual nos poderemos valer se pudermos apresentar ao 
coX:Sumo mundial um producto igual ao de nossos concur
rentes. 

Em virtude desse convenio provirão, portanto, para a 
nossa borracha os mesmos proventos que para o café de al
guns paizes estrangeiros resultaram da valorização de nossa 
rubiacea. 

Com a classificação scientifica e a fiscalização junto aos 
portos exportadores, que sómente serão· possíveis com os 
elementos technicos fornecidos pelo Instituto Nacional de 
Technologia, ficaremos armados do apparelhamento seien
tifico i_ndispensavel para a lu la que ter emos de enfrentar. 

Será esse talvez, um dos maiores serviços que poderão 
prestar os poderes publicas á prosperidade economica do 
Brasil. · 

e) F ermentos seleccion.ados - Uma das iniciativas rlo 
lnstiLuto Nacional de Tecbnologia que merecem referencia 
especial, pela sua immediata repercussão econornica, é a 
que diz respeito ao estudo e â produccão de fermentos se
leccionados, que se destinam á nossa industria· assucareira. 

Effectivamente, a quasi ·totalidade do alcool produzido 
no Brasll é proveniente de fermentações conduzidas em pes
simas condições, donde resultam perdas avultadas que one
ram o custo de producção. 

Segundo me informaram os technicos do Instituto Nacio
nal de T echnologia, baseados em estudos que vêm reali
zando em diversas usinas do Paiz, esta perda pode ser ava
liada em cerca de 25 % da producçã!) possível com os me
laços de nossa índastria. 

Ora, att inginá o a nossa produccão de alcool perto de 
90 milhões de litros por anno, além da produccão de aguar
dente que ainda é mais avultada, esta perda se traduz em 
cerca de 30 milhões de litros de aicool, no valor- appro~ima
do de 15 mil contos de réis I 

Esta perda pode ser, entretanto, íacilmtlnte etiminada, 
proceden!io-se á fermentação alcoolica de uma maneira 
Yacional, empregando-se fermentos seleccionados, e conve
nientemente adaptados ás nossas condições de trabalhó. 

·Para attender a este desideratum o Instituto Nacional 
de Technologia está terminando a montagem de urn labora
torío magnifie;,~.mente apparelbado, Ollde realizará os estu
dos dos fermentos quer e:xoticos, quer in dígenas, fi:xarufo os 

·que melhores vantagens apresentarem para as nQssas con-
dições industriae~. -

A iniciativa do Instituto Nacional de Tecbnologia irá 
mesmo além, pois, fixados os typos de fermentos mais con
vep.ientes, se entregará á produccão industrial dos mesmos 
afim de distribuil-os entre os interessados. Pretende, ainda, 
o Instituto organizar, opportunamente, cursos especializados 
em que os technicos brasileiros poderão adquirir os conhe
cimentos indispensave!s ao fabrico do alcool de accordo com 
as ultimas acquisições da sciencia. 

f) ALcool-motor - Outro servico relevante do Instituto 
Nacional de Technologia é o qüe se relaciona com o emprego 
do aloool como carburante. 

Desde 1922,. realmente, vem este problema sendo estu
dado, com afinco, pela antiga Estação Experimental de Com-
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bustivel e Minerios, transformada no a.otua.l Instituto Na
cional de Tecbnologia. 

Os resultados accumulados eesde então J)odem ser hoje 
considerados como definitivos e de grande alcance para a 
industria a.ssúcareira. · 

Baseia-se, de facto, a defesa desta ultima na conversão 
em alcool do excesso da safra de canoa, sendo portanto, in
dispensavel o conhecimento ào modo mais vantajoso de uti
lizacão desse combustível nos motores usuaes do Paiz. Só 
assim se poderá alcançar o maximo de beneficio para a nos, 
sa industria assucareira sem se onerar a indust.ria de trans
pot;tes, merecedorn tambem, de todo o opoio dos poderes pu
blicas. 

Foi a determinacão rigorosa de todos os coeficientes 
relativos ao emprego do alcool e misturas alcool-gazolina em 
quaesquer typos de motores que o Instituto Nacional de 
Technologia conseguiu fixar com o auxilio do magnífico op
parelbamento dos laboratorios de sua Secção de Combus
tíveis. 

As vantagens e as possibilidades da utilização do al
cool, em mistura com a gazolina, nos mot.ores oe explosão, 
são, ha pelo menos uma década, largamento conhecidas, ten
do mesmo sido postas em pratica por diversos paizes da 
Europa. Verificou-se, realmente, que a addicão do alcool ã 
gazolina eleva o numero de octana desta ultima, tornando, 
assim, menos sensfvel a detonação, causa principal do li
mitado rendimento dos motores de explosão. Como o alcoo\ 
possue um poder calorífico correspondente a cerca de meta
de do da gazolina, acarreta esta circunstancia, uma reducção 

~ do poder energético da mistura resultante, tornando-se ne
cessario fixarem-se os limites em que tal inconveniente é 
compensado pela mélhorJa de rendimento, a que ha pouco 
alludi. 

Esses limites dependem de diversos factores, taes como: 
typo do mot<>r, typo do carburador, natureza da gazolína 
empregada, condioões climatericas, etc. 

As experiencins realizadas na França e na Allemanha. 
tendo por base a natureza da ga1.olina e os typos de motor 
e carburador commumente utilizados nesses paizes, leva
ram os respectivos _Governos a :!'ixar o carburante alcool
gazolina na proporção de perto de 25 % de alcool anhydro 
e 7l5 % de gazolina. As experiencias realizadas na Ame rica 
do Norte infirmavam, porém, esses resultados, ou 'porque 
fosse differente a gazolina empregada, porque fossem diver
sos os typos de motor e carburador. 

Era imprescindível, por conseguinte, que o Instituto 
Nacional de Technología procurasse resolver, directamente, 
o assumpto, estabelecendo, de modo systematíco, ensaios so
bre todos os typos de misturas com as differentes gazoUnas 
que vêm ao nosso mercado e o maior numero possive) de 
motores, antigos ou modernos, de forma a obter, consciente
mente. a melhor fol'Dlula da mistura carburante a ser uti
lizada no .Paiz. 

As conclusões a que scientifioamente chegou, depois de 
innumeros ensaios e e:xperienctas, podem ser traduzidas da 
seguinte forma: o alcool anbydro utilizado em mistura com 
a gazolina numa proporção actualmente fixada em íO a 
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1.3 o/o e futuramente em cerca de 25 %, pode ser adquirido 
pelo consumidor pelo mesmo preco que a gazolina pura, sem 
que lhe acarrete onus de especia alguma. 

Este facto é de enorme importancia para a defesa da 
produccão assucareira do Paiz, porquanto se o seu preço 
fosse computado apenas pelo seu valor energetico relativa
mente ao Mmbustivel importado, s6 poderia ser adquirido 
pelos consumidores pOI; cerca da metade do valor deste. 

u) Babassu' - O problema do cocô "babassú", que 
tão grandes horizontes economioos abre aos Estados do Ma
ranhão e do Piauby, vem merecendo especial attenção do 
Instituto Nacional de Technologia, o qual , desde a. antiga 
Estação Experimental de Combustíveis e Minerios, se tem 
inint.erruptamente occupado do assuropto. Já realizou nesse 
sentido uma série de ensaios e determinações de labora.torio, 
encarando os differentes aspectos do problema, havendo ob
tido elementos que permittem tracar, de uma maneira defi
nitiva, a sua solucão. Esses resultados constam de uma roo
nographia que é o melhor trabalho até hoje publicado ares
peito. 

Só a produccão da semente de "babassú", nos Estad()s do 
norte, poderia proporcionar algarismos qua.si da mesma or
dem de grandeza que os da produccão do café, se fosse sub
stituído o trabalho desorganizada e primitivo.· actualmente 
em uso, pelos processos esclarecidos da. technica. moderna. 

h) M11.terial Cera.mica - Os ];lroductos ceramicos e re
fractario~ poderão desapparecer da nossa. lista de importa
ções, dadas as nossas rnater"ias prirnas adequadas ao seu 
fabt'iCO. 

Os innumeros typos de argilla das mais variadas pro
priedades, os "feldspathos" puríssimos, as areias a.bsoluts,.. 
mente isentas de materias estranhas, que possuímos, são roa
terias primas perfeitamente r:::omparaveis ás que são utili· 
zadas pelos i>aizes estr-angeiros que manu!a.cturam milhares 
de contos de material ceramico por nós annualmente impor
tado. 

Essas materías primas esl1i.o sendo cuidadosamente es
tudadas pelo !nstituto Nacional de Technologia, afim d~ que 
possa desenvolver-se a industria correspondente. 

Encarando particularmente a questão dos tijolos e re~ 
vestimentas refractarios para. a industria metallurgica, têm 
sido feitas pesquisas sobre as argillas e os nossos minerios de 
chromo da Bahia, os quaes, mooiante um enriquecimento, 
podem dar origem a grandes industrias, não só de retracta
rios, como tambem de productos chimicos. 

i) Pigmentos para pintura - Tambem o problema dos 
pigmentos para pintura tem merecido es-pecial att~nção _P~l' 
parte do Instituto Nacional de Technologla, onde Já se Illl
ciaram os estudos para o fabrico de tintas á base de titanio. 
Os nossos minerios titaniferos, como o "rutilo" e a "ilme
nita" são pobres demais para a exportação e a verdadeira 
solução para o seu aproveitamento, seria. a installacão, no 
Paiz, de fabri()aS de pigmento titanifero. 

j) Carvão nacionaL - Foi a nooessidarle, dia· a dia mais 
premente, de proporcionar- assistencia technica. ao carvão na
cil>nal, que determinou, em 1922, a creacão da Estação Ex
perimental de Combustiveis e Minerios, hoje transformada nf> 
Instituto Nacional de Technologia. 
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. Tem sido, por isto, o carvão nacional um dos problemas 
ma1s acura-damente estudados por este Instituto, que já che
gou a resultadGs de enorme alcance economico, 

A antiga Estação Experimental de Combustíveis e Mine
rios resolveu innumeros problemas de ordem technica, con
cernentes quer á producção do carvão, quer ao seu emprego 
na_s fornalhas, executando plenamente o programma com que 
for creada. Dos seus trabalhos resultou, para a nossa indus
tri_a carvoeira, um surto decisivo, pois, em 1922, quando 
fm creada, a produccão de todas as minas do Paiz att.ingia. 
apenas a cerca de 290 mil toneladas, no valor approxima.do de 
8 mil contos. Essa producção hoje cresceu consideravelmenta, 
esperando-se que attinja, este anno, á cifra nolo.vel de 750 
mil toneladas, no valor de 30 mil contos. 

Como se vê, graças, em grande parte, a uma assistencia. 
technica convenientemente orient.ada pelos Poderes Publicos, 
a nossa produccão de carvão quasi quadruplicou em menos 
de doze annos. 

k) Systema de Medidas - Em qualquer paiz civilizado, 
preliminarmen~e a qualquer estudo, antes de qualquer esta
tistica, como base de qualquer transaccão, é evidentemente 
indispensavel que se cuide de definir as unidades em que 
esses estudos, essas estatísticas, essas tra.nsaccões se tra
duzam. 

Ora, no Brasil, os pesos e medidas t~m como unica le
gislação organizada o Decreto imperial de i:!. de Dezembro 
de f872, que a simples data revela ser hoje coisa obsoleta. 

E' claro que tal situação não póde perdurar e que o 
Congresso Nacional terá de legislar, urgentemente, sobre o 
assumpto. 

Em momento opportuno espero que eu proprio possa 
Lrazer á consideracão desta Casa um projecto de iei com o 
qual buscarei !lontribuir, na medida. de minhas forcas, para. 
a solução deste problema. 

M!is uma lei sobre systemas de medidas exige laborato
rlos em que se conservem os padrões das unidades e e:n 
qu~;~ se verifiql.!em as medidas e os instrumentos a serem 
usados. O Instituto Nacional de Technologia ~ o orgão in
dicado para iniciar este serviço e foi visando essa possibi
lidade que elle ccmeoou a se apparelhar, procurando instai
lar laboratorios e adquirir uma parte das instrumentações 
proprias para as aferições necessarias. 

ORGANIZAÇÃO E APPARELHAGEM DO INSTITUTO NACIONAL DE Tl!:
QHNOLOG!A 

Secção de Metallurgia- Cabe-lhe prestar assistencia te
chnica á nossa industria metallurgica, promovendo ensaios 
e experiencias para. melhorar os actuaes processos de traba
lho, introduzindo, entre nós, os methodos mais recentes e 
aconselhaveis para o tratamento dos nossos minerios. 

Os seus laboratorios de pesquisas estão definitivamente 
instaliados restando apenas completar a parte referente a 
ensaios semi-industriaes. 

Secção de Combustivds - Esta. Secção investiga os me
lhores · processos de aproveitamento dos combustíveis na
ciona~s. 

Assim é que estuda a applicacão do carvão nacional nos 
novos typos de fornalhas, grelhas, etc., que constant~mente 
vêm sendo introduzidos no mercado, determinando-lhes os 

C. D, - VOLUME VI 27 
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rendimentos thermicos e os coefficientes que permittirão 
nelles applicar c nosso carvão com segurança e proveito. 

Prosegue ainda nos estudos que já l'ealizou sobre a uti
lização do alcoo~ nos motores de explosão, fixando as mis
turas mais convenientes sob o ponw de vista tecbnico e 
eeonomico. Assim como esses, são feitos p ela Secção de Com
bustíveis todos os estu<los que nesse importante ramo de 
pesquisas exigem as necessidades da industria. brasileira. 

As installações desta Secção, embora ainda não inteira
mente concluídas, já estão em condições de a.tt.en<ler ás ne· 
cessidades mais urgentes de nossa industria. 

Secção de Physica Technologica e Meaidm Physicas -
A esta Secção estão affectos os trabalhos de determinação de 
constantes physicas, indispensaveis ao conhecimento das dif
ferentes propriedades das nossas materias primas. Terá ain
da a seu cargo a verificação dos apparelbos empregados para 
a realização das medidas physicas em geral de que neces
sitam as demais Secções do Instituto. Esta Secção, dados 
os limitados recursos de que até hoje tem disposto o Insti
tuto, não está ain-da convenientemente montada. 

Secção de Chimica Techno~ogica - A Secção de Chimica. 
Technologica tem um vasto campo de acção porque sómente 
agora entramos, verdadeiramente, . na pbase de desenvolvi
mento das in<lustrias ehimicas. Se bem que abranja, de uma 
maneira geral toda a Chimica em suas innumeras applica
cões, esta Secção é destinada, especialmente. a elucidar certos 
problemas de ordem geral que ainda se achnm nebulosos ou 
mesmo absolutamente desconhecidos. 

O seu apparelbamento de laboratorio está quasi com
pleto . Quanto aos ensaios de caracter industl'ial são reali
zados ou nas praprias indusll'ias interessadas ou em instal
lações provisorias. 

Secção de Materiaes de Construcção - As actividades 
à esta Secoão podem classificar;.se em dua.s grandes divisões: 
a) as pesquisas tecbnico-scienti!icas, relativas a mater iaes ou 
processos de construcclio ainda não estudados: b) as de 
exames technicos necessarios aos trabalhos' ordinarios dos 
engenheiros e índustriaes . 

Dado o elevado custo dos macbinismos utilizados em 
suas pesquizas, o apparelhamento desta secção não poude 
ser ainda completado, o que urge fazer-se tão rapidamente 
quanto possivel. 

Secção de Materias Prima1 Vegetaes e Animaes - A esta 
secção cabem pesquizas do mais alto interesse nacional. 

Embora sejam a agricultura e a peouaria as principaes 
fontes de riqueza do Brasil pela enorme variedade de ma
terias primas que dellas · emanam, falta, ainda hoje, ao paiz 
o appal'elhamento technico que lhe permitta tirar dessas 
ma terias primas os beneficios que comportam . 

Tal é o objectivo das pesquizas e investigações dos te
chnicos desta secção, algumas das quaes já foram por mim 
referidas. 

o seu apparelhamento de laboratorio já está concluido, 
faltando, porém, as installações de caracter semi-industrial. 

Secção de Industrias de Fermentação - A. esta secçã() 
competem as investigações, de tanta actualidade, sobre os 
fermêntos industriaes, cabendo-lhe papel preponderante no 

. melhoralllento de nossa rudimentar industria do alcool. 
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Está _terminand~, pr_esentemente, a sua apparelhagem de 
laborato~w e deve m•c•ar, logo que qisponha de recursos 
as suas mstallaç.ões de caracter semi-industrial. ' 

CONCLUSÕES 

N~o se pód~ deixar de concluir, á vista do exposto, que 
o Jnsl1tuto NaciOnal de Technologia é um estabelecimento 
que :merece. e deve ser fortemente amparado pelos poderes 
pubhcos af1m de que complete a sua organização e dê o 
maximo de rendimentos. 

Ur~e, por exemplo, Que termine a construccã.o de sua 
séde af1m ele installar os laboratorios de que ainda necessita, 
concluindo a sua secção de fermentos e desenvolvendo a 
sua bibliotheca, que deverá ser lambem um centro d~ con
sultas e informações para os interessados de todo o paiz em 
assumplos technologicos, sabendo-se como é d ispendiosa a 
acquisiciio de livros e revistas lechnicas. 

Além disso, deve-se prever a creacão de estações ex
perimentaes para o estudo de problemas de caracter regional, 
orientadas pelo instituto com pessoal por elle fornecido. 

Impõe-se, finalmente, o apparelhamento do instituto 
para desempenhar a sua precípua funcçã.o de orgão technico 
aferidor do systema de medidas, como j á declarei . 

MEO!'OA PROPOSTA 

Não sendo pozsivei, na dirricit quadra actual, realiza
rem-se, de uma só vez, todas as despesas exigidas pelo des
envolvimento dos importantes e utilíssimos serviços do 
Instituto Nacional de Technologia, proponho, entretanto, se
Ja-lhe concedido um pequeno accrescimo de verbas que, não 
onerando qun.si o orçamento, poderá. attcnder âs necessi
dades mais prementes desse estabeleciment.o afim de desen
volver, deade jâ, alguns dos serviços que vem realizando e 
que trar!io para o paiz, como coosequencla lmmediata, um 
novo surto economico: 
Material permanenlo •....... ... ..... ....... 
Material de Consumt' .. . ..... . . . ......... . . . 
Despesas diversas .. . .. . . . . •.. ... . . . .. . . . . . 

VERBA H 

SUBVENÇÕES E AU::W,IOS 

i00:000$000 
20 :000$000 
40 :000$000 

Examinei minuc!osamente as ~;ubvencões. Não houve 
como d iminuil-as . As sub-consignações f e 2, que estabe
lecem uma contribuição á Repar t ição Inter nacional do Tra
balho no valor de 852 :Sf2~ e uma subvenção de mil norins 
ou 7:360$ ao Instituto Internacional de Estatística, obedecem 
a estipulações de caracter internacional e n iio podem deixar 
de figurar no orçamento. O auxilio á Federacão do Trabalho, 
no valor de dez contos, justifica-se em virtude de sua fina
lidade, que é a de "attender aos serviços, já creados, de edu
cação prolelaria e organização da estatística operaria". 

Quanto ao Instituto de Previdencia dos Funccionarios 
Publicas da União, a subvenção de :l.200:000' é feita para 
occorrer ao pagamento de 30 o/o dos premies dos contribuin
tes obrigatorios de um peculio, até dez contos, de accOrdo 
com o Decreto n. 24.503, de 3 de Junho de i934. 

Houve, quanto ás subvenções, conforme passo a mostrar, 
um lapso que não póde deixar de ser corrig ido. 
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Effectivamente, por força dos arts. 40, letra o, e 23 
paragrapho unico, do Dect'eto n. 22.789, de 1 de Junho de 
:1933, o Governo Federal assumíu o compromisso de asse
gurar ao· Instituto do Assucar e do Aalcool uma subvenção 
annual afim de indemnizar, deste modo, os serviços por elle 
realizados, de medição de toda a gazolina importada. 

Essa subvenção é largamente coberta, de conformidade 
com o art. :14 do Decreto n. 20.356, de 1 de Setembro de 1931 
"pela cobrança de uma taa:a de dois réis em papel, por l>ilo.: 
gramma de gazolina importada", taxa esta expressamente 
creada para esse íím e directamente arrecadada pelas Al
fandegas do Paíz. 

De accôrdo, portanto, com o que determina a legislação 
vigente, não póde deixar de ser corrigida a omissão a que 
acabo de alludir, incluindo-se, no orçamento, a subven~JÜO 
de 400:000$ para indemnizar, como disse, os serviços, de 
caracter permanente, realizados pelo Instituto do Assucar- e 
do Alccol. 

DEP.ARTA..'\1ENTO NACIONAL DO POVOAME:'\TO 

Cabe a este departamento o contrOle geral da irnmigra
cão em todo o Paiz. As suas funcções, já de alta rclevancia, 
cresceram de importc.ncia, com a. nova Consii~IJicão, onde o 
problema da immigra~ão - sob seus varios aspectos - foi 
traçado com directrizes muito claras e severas. 

Do exame. do funccionamento deste Serviço, feito na sua 
séde e na. visita â Hospedaria. ds Immigrantes d~ Ilha das 
Flores, adveio-me a mais !nvoravel impressão. 

MEDIDA E!\RAI>A 

Quero deixar aqui expressa a minha op1n~ao sobre o 
desacerto da transferencia dos nucleos agrícolas para o Mi
nistel'io da Asricultura. Perdeu o Departamento até a pro
priedade de sua denominaci"io, pois já. não so encarrega do 
"povoamento", mas apenas de um dos elementos para este 
objectivo, que é a inlroduccilo de immigrantes. 

De facto, nilo basta trazer o immigrante ao paiz. E' pre
ciso acompanhai-o na sua Integração â nossa massa popu
lacional. verificando e. sua efficiencia, como factor social e 
economioo. E' preciso ainda que os palzes emigrantislas 
tenham a certeza da proteccõ.o efficiente que terão no Brasil 
os seus filhos, e esta fiscalize.cão só poderá ser feita pelo 
Ministerio do Trabalho, que é o encarregado do contrOle 
destas medidas. A distribuicão dos immigrantes, que não 
vêm com destino, é outro ponto que so!freu immenso com 
a referlda mutila.r,:ão. 

Para cada. ca~o é necessario um entendimento especial 
entre os dois Ministerios, com todos os inconvenientes e de
moras dos famosos tramites legaes e canaes competent,es. 

Urge que o Congresso, na sua alta. sal;tedoria, dê ao Ser
viço do Povoamento as funccões de orientar de facto o po
voamento, medida que se me a.ffjgura do mais elementar 
bom senso. 

IM:MlGRAÇÃO 

A entrada de ímmigrantes é feita pelos portos do Rio, 
Santos, Paranaguã, São Francisco, Rio Grande, Pará. e Re
cife, considerados para este effeito "portos abertos". 

Os immigrantes, e.o chegarem ao Brasil, são rigorosa
mente examinados sob os pontos de vista physico e social. 
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EXAME NOS PAIZES DE O!UGE:M 

. Este exame é tanto mais necessario quanto a experien
Cla. tem dem~onstrado que . o. feito :gos paizes de origem do 
emigrante nao raro é defle1ente. Neste momento estão re
colhidos á hospedaria da Ilha das Flores, quasi meia centena 
de teuto-russos que, apeza:;:- do attestado favoravel de saude 
que apresentara!? ao nosso Consulado, são portadores de 
k~racho~~" . . Fellzrnente. o nosso serviço de inspeccão me
dica ver11Icou o mal, e o Governo está temando as providen
c~as necessa~ias - ~omplicadas, seja dito de passagem, pela 
cJrcumslancla de nao poderem regressar á Russia. 

~ste exemplo está indicando a urgente ne~essidade de 
que, nas convencõcs com os paízes emigrantistas, assumam 
clles de certa fórma a responsabilidade pelos exames expe
didos relativamente á saude, e que poderiam ser feitos pelos 
respectivos departamentos officiaes. Esta simples providen
cia evitaria um:t série de inconvenientes. que diariamente 
surgem na pratica. 

Os nossos con.sules não podem, na verdade, assumir a 
responsabilidade pelos exames feitos por medicas de cuja 
idoneidade não podem ser fiadores, nem o nos:;o Governo 
:Pódc manter nos portos de embarque. que são numeroso~. me
dicas brasileil·os para inspeccionarem os embarques feitos. 

OllGANIZAÇ.~O DOS SERVIÇOS 

Pude verificar, com satisfação, que está bem organizado 
o ímport.anlo servi co de fiscal izacão da entrada de emi
grantes. 

De cada navio portador de immigrantes esliio colligldos, 
separ'adamcnle, lodos os documentos comprobatorios. per
mittindo com rapidez estabelecer toda a vida do immigranle 
dentro do paiz. Este servico é completado por meio de fi
chas c ampla documenlacão para cada caso. 

O scr-vico de identificacll.o. recentemente creado, veio 
dar novos elementos de etriciencia ao Scrvic;:o, nugrncnt:~nrlo 
para o paiz a se~uranca da paz social, !acil itl!ndo a acr,;ão 
das autoridade~ immigrntorlas, no impedimento de desem
barque de estrangeiros que tenham sido expulsos do lerr'O• 
torio nacional, e prestando tambem ás autol'idadea federa.es, 
estaduaes e municipaes, informacões sobre a identidade dos 
estrangeiros identificados no Departamento. 

lLHA DAS FLORES 

Visitei demoradamente a hospedaria de immfgrantes, 
installada na Ilha das Flores. Não posso deixar de fazer uma 
referencia especial á exce!lente impressão que me causou 
este departamento. 

Todos os serviços, com as restriccões que adeante apon
tarei, estão bem organizados e com efficiencia. Pavilhões 
para immigrantes, enfermarias, isolamento, lavanderia, 
pharmacia, em tudo verifiquei limpeza, ordem e cuidadoso 
zelo da sua administração. 

Os recantos da ilha estão sendo aproveitados, com insi
gnificante dispendio, para tornar mais pitt~resco e agra-
davel este já formoso recanto dn nossa bab1a. . . . 

Desejo salientar este aspecto, embora á p~1m~1ra v1sta 
de pequena importancia, pois importa que o allei118~l:la, de
pois da separação de sua terra natal, da sua fam1ha, dos 
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seus costumes, do meio em que viveu, encontr€, ao primeiro 
conf.acto com o nosso paiz, um ambiente acolhedor. 

E isto realiza tão bem a ilha das Flores, que um es
trangeiro illuslre que veio ao nosso paiz examinar questões 
immigratorias, declarou que gostaria de voltar ao Brasil, 
como immigrante, para viver algum tempo neste sitio. 

BER.VIÇOS A COMPLETAR 

Verifiquei, entr.etanto, a necessidade de completar o ap
parelhameDto do nosso principal deposito de immigraoles. 
Não está elle p-rovido do imprescindível serviço de desin
fecção, com as necessarias estufas, autoclaves, etc. A.' pri
meira vista se verificam os inconvenientes desta falha, no 
caso de um surto epidemico, de molestias trazidas pelos im
migrantes. Demais - e este ponto é bom salientar - tem 
servido a hospedaria para outros fins: presidi o político, de
posito de sem trabalho e até de abrigo para índios, como 
succede neste momento. 

A despesa a eífectuar com c serviço em queslão, não 
illl:IlOrtai'á talvez em meia centena de contos e julgo que deve 
ser feito com a maior brevidade. 

Outra providencia é a de dolar a ilha, não de um ser
viço postal - para quejá existe a respectiva installacão -
mas do necessario funccionario. 

COLONIZACÃO I~TPlUOR 

Como se sabe, até ba pouco estava affecto ao Ministerio 
do Trabalho o problema da nossa colonização interior. Ha
viam sido para elle organizados dois nucleos, em São Bento 
e Santa Cruz, a que o Ministro Salgado Filho, na sua bri
lhante gestão, dera um notavel impuiso, como verifiquei 
pessoalmente. 

Com a sua transferencia para o Ministerio da Agricul
túra, ficou ainda ao Departamento do Povoamento o serviço 
de transporte aos nacionaes. 

O PR.OBLEMA DAS SE:f:CAS 

Quando a longa estiagem priva de trabalho as popula
ções do nordeste, vêm ellas descendo o São Francisco, via 
Pirapóra, procurar no sul elementos de vida. 

Neste sentido, é importante a sctuação que tem exercido 
o Departameuto. Basta recordar que, Dt) periodo entre abril 
de 34 e o mez de agosto - apesar do ef!eilo das seccas 
estar muito attenuado, os portos de Pirapóra e Montes Cla
ros forneceram passagem a nove mil nacionaes que deman
davam as regiões de São Paulo. Quero deixar salientado este 
ponto, pois a principio pareceu-me elevada a verba para 
transp()rte e passagens solicitada pelo Governo, e que um 
exame mais cuidadoso da materia demonstrou-me ser ape
nas sufficiente. 

DADOS COMPLEMKNTf.P.BB 

A angustia de tempo não permitliu que mencionasse 
aqui alguns aspectos do servico de que trato. Não desejo, 
porém, encerrar estas 1i11has sem fornecer á Commissão al
guns dados, que servirão para o seu esclarecimento, relativos 
aos imrnigrantes entrados no tcrritorio nacionai no período 
de i929-1933 e urna nota da percentagem que caberá a cada 
uma das nacionalidades, de accordo com o dispositivo consti
tucional. Estes ultimas, estão sujeitos á revisfi.o. 
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MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMJÚtCIO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DO POVOAMENTO 

Primeira Secção 

Diseriminacão, por nacionalidade, dos immigrantes entra&ls nc territorio nacional, no quinquennio 1929-1.933 

Nacionalidades 1929 1930 1931 1932 1933 To ta i 
Albanezes ....... .. ........................ . 
Allemães .............................. : . .. . 

!~~~~l~~s- ... . :: ::::: ~:::: ::: : ::: :::: ,: : : : :: :: 
Austríacos . . .. . .... . .... . : ................ . 
Belgas ................................ · ... · 
Bolivianos . . .............................. . 
Brasileiros . . .. .. ............. . ........ .... . 
Bulgai'IQs ................................. . 
Canadenses . . ............................. . 
Chilenos .................................. . 
Chinczes ......................... . ........ . 
Colombianos . . ............. . ..... . ........ . 
Cos la-riquenses . . ......................... . 
Cubano.;; .................... .. ......... ... . 
Danlzig-nenscs ............... . ............. . 
Din:Jmarquczes . . . . . . . . . . . ... . ............ . 
Dominioucnses .. . ... ...... ................ . 
Ep:ypcios .................................. . 
Equatorianos . . . ........................... . 
Estoniog ........ . ........................ . 
Finlandczes . . . ............................ . 
Francez~>s .................. . ..... . ........ . 
Gregos .... .. . . . .... .. ........ .. ........ . . 
Gtwtcmalcnscs ........................ . ... . 
H1·~panhócs ............................... . 
Holl:l.ndEzcs . . . . .... . .. . . 
Hnng-nms ...................... · · · · · · · · · · · · 

2 3 
4. 351 -L180 2.621 2.273 2.180 15.605 

781 950 786 513 379 3.409 
104 GS ,:, 20 i95 
888 551 236 HJ3 302 2.170 
76 58 40 3-\ 15 223 
22 50 :::6 2:3 8 129 

4.23H 4 .45G 3.945 3:189 2. 731 18.559 
32 :?S 5 ·Í ü 75 

9 H 2 11 ::!6 
53 ~í G -'l-i -i2 19~ 
s~ 10:) G3 28 22 301 

11 10 11 -'t4 
2 J 

15 10 1-'t H i .1 GS 
10 :~ íO S! j() 11·1

! 
107 90 ~:9 ,,~ ~:; 301 

1 1 ~ 
':?:-i 'Í(I 1 (j 9t) 

ti 8 
7() G1 15 1'' t:• 17 í ,) 

1:1!1 2-'1 17 1 s jf;!) 
7':)7 G17 -í01 :nn ~50 2. :ní 
!0!) 108 27 17 r· :l:?'t .. 

3 4 i 
4.5•):) 3 .:?!S 1.78-'t 1. .\ íi i .G!l:: I~. j()i 

1:3::: 108 9G 79 :1:: ií!) 
G37 4G 'I 118 1"" '1'10 1 .!i :!~ .l.·, 

Indiano.:; ............... . ................. . 
In~lezC's ......... .. ... .... . · · · · · · · · · · · · · · · · 

(; 9 ;; 7 :!~ 
soo 635 5-1:2 :.;:; H! 2. ;;·;:\ 

Irakianos . . .............. .. ... - · ... · · · · · · · 5 
It.:'tlianos . . ................ . .............. . 5.~~~ -i .25:1 2.DH :2 .1:-.::; 1. !)~() 16 .;;:lQ 
JapOilf':t.t~S , . . . . . . . .. . .•......... .•. ..•.... H.u'•H 1 í. 07G 5.G32 11.67S 2-1 .. 1!/ i 72.5:?8 
Lcltonios ................................. . .463 126 13 31 \(J Gi:' 
Libanezl's ................................. . 77R s:~z 2RG 299 ~~.o !? ,(i',:-> 
I...if.huano~ .. .. .... . . .. . .. .. . . ..... .. .... . . . . 4.7Ri 1.319 Si 90 l:l~ G. "lS 
Lnxrmhtli'~uezcs . . . . . . . . .................. . 10 0 7 f :i 13 
:?tfarroqninos ............... . .............. . G 11 3 1 21 
1\{exicann~ ................................. . 29 2~ 1-í 3.'3 101 
Nicnragul'n!'cs . . ........................ ... . 2 1 ;J 
l'iorte-amcricanos . . ....................... . 388 H6 235 28~ ~I!) 1. -'tfi 
Nor·ucg-uc?.es ............................... . 2-1 15 9 9 :l GO 
Palestinos . . .............................. . 10~ 173 29 15 3~G 
Panamacnses . . ................... . ........ . 1 l 
Para:;-uay11;s . . .... . ..... . ......... . ... .. .. . 19 37 '12 16 8!1 
Persas .................... · .. · · · . . · · · · · · · · 10 10 5 4 ~o 
Peruanos ................................. . 37 32 13 21 :J.'t 137 
Polnn-:>zcs . . ....................... ........ . 9.095 -L 719 1.315 1.H2 :t .s:zr; i8.09G 
Portuguezes . . ............................. . 38.879 fS. 740 8.152 8.199 iO.G9G 8..'J.9G(j 
Rumenos ........................... · · · ·. ·. · 1.276 1.573 35:{ . 299 ~28 3.929 
Russos .... . ..................... .. ....... . 839 2.699 370 461 79 4.-448 
São Salvadorienses .......................... . i 2 1 2 z 8 
Suecos •................................... · 39 90 19 16 17 181 
Suissos ... .. .......... ... ................. . 310 252 174 164 101 i. 001 
Syrios .................... .... ............ . 1. 771 558 163 130 151 2. 773 
TchecosiovacúS . . .......................... . 378 266 192 78 98 1.012 
Turcv:Js ................................... . 80 111 69 55 34 3!19 
Ukrainos ............. . .................... . 5 9 6 5 8 33 
Uruguayos .•............................... 314 376 330 213 89 f .322 
Venezuelanos .............................. . 4 3 52 i 1 61 
Yugosla vos . . ... .' .............•............. 793 420 23 32 64 i .332 

......,---
100.424 67.066 31.410 34 . 683 48.212 282.395 

Visto. - Alfredo Pirajá de Lima, DirecLor de Secoã.o. 



Nacionalidades 

Albanezes ..... . 
AUemães ...... . 
Austriacos .... . 
Belgas ........ . 
Bulgaros ...... . 
Dantzinguenses 
Dinamarquezes .. 
Esthonios 
Finlandezes ... . 
Francezes ..... . 
Gregos ......... . 
Hespanhoes ... . 
Hollandezes ... . 
Hungaros .... . . 
Inglezes ....... . 
Italianos ...... . 
Lettonios ..... . 
Litlmanos 
Luxemburguezes. 
Montenegrinos .. 
Norueguezes .... 
Polonezes 
Portuguezes ... . 
Rumenos ...... . 
Russos ......... . 
Servias ........ . 
Suecos ......... . 
Suissos ...... . . . 
Tcheco-slovacos. 
Turcos ........ . 
Ukranianos .... . 
Yugo-slavos ... . 

Total. .... 

Armenios ..... . 
'Chinezes ....... . 

1884 

1.719 
651 

19 

243 

_7101 

-1001 
10.1021 

I 
~6831 

457 
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16 

233 
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1 
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1

. ___ 
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DEPARTAMENTO DR ESTATISTICA E PUBLICIDADE 

O Departamento de Estatistica e Publicidade é a actual 
denominação do Departamento Nacional de Estatística. Os 
serviços por elle prestados são de todos conhecidos, bastando 
recordar que nelle foi incorpo·rada a Directoria Geral de 
Estatística do Ministerio da Agricultura, que realizou o 
Censo de 1920. 

Ap·esar das reduccões soffridas nas suas verbas, continua 
a prestar os mais assignalados servi~ os. 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

O Conselho Nacional do Trabalho é o orgão consultivo 
do Ministerio, em assumptos relativos á previdencia social. 
Tem a oollaboracrio de destacados elementos da nossa cul
tura e a ~ua actuacão é bastante conhecida da propria. Ca
mara, por terem nelle collaborado varias operosos Depu
tados, os Srs. Mario Ramos, Waldemar Falcão, Rocha Faria, 
Oliveira Passos e Deodato Maia. 

Cabe-lhe a supervie!io das Caixas de Aposentadorias e 
Pensões, que tantos beneficios prestam ás classes laboriosas. 

Esta organização é regulada pelo decreto n. 20.465, de 
:1. de outubro, que, traçando-lhe novas normas, ampliou o 
seu campo de actuacão. 

O numero das caixas, que, em 1931, era de 52, passou 
a 149 em :1.932 e em breve attingirã a mais de 300, tal o 
interesse que nas classes laboriosas tem despertado esta 
instituição. O numero de seus associados -vae a quasi 3{)0.000. 

AS RENDAS DO MINlBTKRIO 

Pareceu-me interessante examinar, para o esclareci
mento da Commissão de Orçamento, a renda arr&cadada. pelo 
Ministerio do Trabalbo e que, de accOrdo com as estimativas 
feitas, deverão attingir: 

Renda ordinaria . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . • 29 • 070 : 00 O$ 000 

Renda extraordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. 100:000$000 

30.:1.70:000$000 

Não são excessi.,as estas prev1soes. O quadro seguinle, 
em que estão mencionados os impostos e taxas effectiva
mente arrecadados em 1931, :1.932 e 1933 e o que já fez de 
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arrecadacão em 1934, bem como a média dos tres exercicios, 
envideneiam este nosso asserto. Temos mesmo, para nós, 
que a estimativa ficará aquem da realidade. 

Cumpre aqui deixar mencionado que, sendo um mmrs
terio que não pesa, praticamente, ao Thesouro Nacional -
pois as rendas provenientes de suas a!ltividades deixam saldo 
consideravel, tem, para occor:rer aos seus· encargos, cada vez 
crescentes, verbas que representam apenas 0,4 o/o da receita 
geral da Republica. 
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coNcr.usÃo 

A pertura de tempo, pelas razões conhecidas, não per
mittiu que sobre diversos senicos do Ministerio, pudessem 
ser dados, mais amplos esclarecimentos. 

·o que fica dito, permitte, porém, verificar-se a impor
tancia da obra que está sendo realizada e justifiça !lS des
pesas que com ella faz a Nação. - Edgc.rd Teixeira L eite. 

EMENDA DE COMMlSSÃO 

N. 1 
Verba 7 : 

Pessoal - I - Secretaria. 
Onde se lê: 

16 Inspectores de previdenoia . .. . . ...... . . 
Leia-se: 

15 Inspectores de previdencia ...... .. ..... . 

Onde se lê: · 
3 Sub-inspectol'es de previdencia 

Leia-se : 
4 Sub-inspectores de previdencia 

Justificação 

384 :000$000 

364 :000$000 

54:000~000 

72 :000$000 

A modificação não augmenta despesas. Ao contrario 
diminue as despesas de dois contos e attende aos dispositi
vos do Decreto n. 24.784, de 14 de Julho de 1934, nos tel'
mos do art. 26 éJo Regulamento do Conselho Nacional do 
Trabalho. 

Ha suppressão de cargo, pelo !alleeimento do In3pecto:
Mnuricio Hensebel, e,· nos termos do decreto alludido. au
gmenta-se de 3 a 4 sub- Inspectores, nos- ·termos do Decreto 
em questã o. · · 

Sala da Gommissão de Orçamento, 28 de Outubro de 
1934. - Valdomiro Magalhães, Presidente. - T~íJeirq, 
Leite, Relator. - João Guimarães . - (Jõe.! Monteiro. -
Waldemar Falcão. - Arlindo Leoni. - Cardoso de Mell-o 
Netto. - Daniel de Carvalho . - Euvaldo Lodi . . 

7 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA 

N. 5-i C- 1934 

Fi:t:a a despesa do Minüterio da Agricultura para o exer
cicio de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento, 
sobre as emendas de ga di&cussão. 

(Oroamento i2, de 1.934) 

Designado, inopinadamente, já Íla ultima phase da ela
boração orcamentaria, para relatar o Orçamento da Agl'i
cultura, é bem de ver a quasi impossibilidade, em que me 
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encontro de dar ao honroso encargo o desempenho, que se 
approxíme da real importancia do magno assumpto. Ao 
inopiando da designação veio juntar-se a recente reducção, 
- de dez para dois dias -. do prazo destinado ao estudo 
das emendas do plenario, as quaes, entretanto, só chegaram 
aos relatores, poucas horas antes de findar o lermo, para a 
entrega dos pareceres. Não obstante, procurarei, despreten
ciosamente, e quanto possível, esclarecer o assumpto, ser
vindo-me dos elementos de que, em tempo, se bavia appa
relhado, junto á administraoão publica, o iliustre ex-Relator 
interino, Sr. Deputado Euvaldo Lodi. 

Aliás, o muito que se teria de dizer, no tocante ás ma
terias deste Orçamento, fica reduzido ao pezar, que se re
gistra., de ser a Commíssão forçada, no morneuto, a submet
ter-se ás restricções impostas, até em despesas que inte
ressam á. economia publica. E ' que a situação das finanças 
nacionaes não permitte se acuda nos varíos problemas, em 
torno dos quaes exerce o Ministerio a delicada !uncção de 
desenvolver e aperfeiçoar a agricultura, base da riqueza do 
Paiz. 

Repete-se, a proposito, a verdade sediça - de que o 
Brasil é um Paiz essencialmente agricola -, e, ainda, a pro
posito, clama-se, - que a prosperidade nacional depende da 
prosperidade agrícola. 

Quando, porém, se cogita de dotar o Mínisterio com as 
verbas indispensaveis, para promover a grandeza da ag:-icul
tura, surgem, apavorantes, os infundados receios de que o 
Thesouro Nacional venha a ser sacrificado, por avultadas e 
onerosas despesas. No e:mtanto, quaesquer que sejam, iotel
ligente e honestamente feitas, as despesas de fomento á agri
cultura constituem, pelo seu caracter reproductivo, uma ex-
cellente fonte de receita, que, seja dito, enriquece o The
eouro, enriquecendo o contribuinte. 

Valham estas breves considerações como um protesto 
contra a actua! dotação orçamentaría, para que na primeira 
opportunidade se ampliem os recursos, de que carece o Mi
nisterio, afim de incrementar e melhorar, consoante o inte
resse economico, a produccão nacional. 

Sob a influencia, pois, das constrangentes e irreme
diaveis restricções, passa a Commissão a rever o assumpto, 
indicando emendas e examinando as do plenario. 

EMENDAS DA COMMISSÁO 

N. 1 

Effectuar as seguintes reducções : 

Na verba 7a. (Subvenções e auxílios), Sub-
consignação n. i, · de .......... . ...... · i50:000$000 

Na verba 1r. (Secretaria de Estado), Con
signação III , Sub-consignação 10, lettra c 
(Directoria de Organização e Defesa da 

Produc.ção). de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:000$000 

Total da reduccão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 :000~000 

Em consequencia, augmentar de 200 :000~ para 400 :COO$ 
a Sub-consignação 9, da Consignação li (Pessoal variavel), da 
verba ia.: 
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N. 2 

Redija-se do seguinte modo a determinativa da Sub
consignação :lO, consignação IH, da verba f&.: 

"Para pagamento de diarias, por serviços fóra das respe
ctivas sédes, ao pessoal permanente e contractado e para pa
gamento de ajuda de !lusto ao pessoal permanente da Secre
taria de Estado. n 

N. 3 

Na verba 21l (Departamento Nacional de Produéção MI
neral) e~fectuar as seguintes reduq;ões: 

"Pessoal variavel" - Sub-consignação 8 -
letra e (S. G. M.), de .........•.•.. 

.. Dia.rias", etc. - Sub-consignação 9 - le-
tra e (S. G. M.), de ................ . 

"Material" - Sub-consignação i - letra b 
(L. C. P. M.), de .•..•............. 

Idem, letra e (S. G. M.), de ............. . 
Idem, letra d (S. A.), de ............... . 

Total da reducção ........... . 

Em consequeneia, effectuar os se
guintes augmentos de dotações, 
na mesma verba 2a: 

:100:000$000 

50:000$000 

20:000$000 
50:000$000 
30:000$000 

250:000$000 

KPessoal variavel" - Sub-consignação 8, le-
tra c (S. F. P. M.), de . . . . . . . . . . . . . . :100:000$000 

"Diarias, etc" - Sub-consignação 9, letra c 
(S. F. P. M.), de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:000$000 

"Material" - Sub-consignação 1, letra c (S. 
F. P. M.), de . .. .. . .. . ... . . .. . . . . . . 100:000$000 

Total .• 150:000$000 

N. 4 

Na verba gs (Departamento Nacional da Producção Ve
getal), effectuar as seguintes reduccões: 

"Material~ - Sub-consignação i - letra c 
(I. C. A.), de ..................... . 

Idem, idem, letra j (S. T. c .. ), de ....... . 
Idem, Sub-consignação 2 - Material de con

sumo e de t.ra11sformacão, com a seguin-
te determinação: "podendo ser applicado 
até a importancia de 700:000$, de accor-
do com o paragrapho primeiro do arti-
go 148 do Codigo de Contabilidade, dis-
tribuída á Thesouraria do Ministerio", 
letra c (l. C. A.), de .............. . 

Idern, Sub-consignação S "Diversas despe-
sas", letra à (D. E. A.), de ......... . 

Idern, ·idem, idem, letra e (S. F. P. V.), de 
Idem, idem, idem, letra i (S. I. R. C), de 

Total das reducções . . ...... . 

20:000$000 
:100:000$000 

15:000$000 

50:000$000 
50:000$000 

f00:000$000 

335:000$000 
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Em consequencia, eftectuar os se
guintes augmentos de dotações, 
na mesma verba 3a: 

"'Material" - Sub-consignação i -letra f (S. 
D. S. V.) , de . .... . .. .. . .. .. . ... . .. . 

Idem - Sub-consignação 2, letra t (S. D . S. 
V.), de .. - .. - ... ·. · . . · · · · · · · · · · · · · · · 

"Pessoal var iavel" - Sub-consignação 29 -
letra c (L C. A.) , de .... . ...... .. . .. 

Idem, idem, letra h (S. P . T.), de .... . .. . 

Total . . 

N. 5 

20:000$000 

:f.00:000$000 

:1.5:000$000 
200:000$000 

335:000$000 

Na verba 7a (Subvenções e Auxilias) - Sub-consigna
ção 4., substituir a discriminação pela seguinte: 
Estado da Parahyba . . .. ................ . 

" do Piauhy .. . . . . ... . . . . .. ..... . . . 
de Pernambuco ........ . ......... . .. do Ceará ............. . ..... . . . . . 
do Maranhão .. ... ............ . .. . 

" de Minas Geraes . . ..... . . . ... ... . . 

Total •. 

N. 6 

100:000$000 
60:000$000 

:f.00:000$000 
80:000$000 
60 :000$000 

120 :000$000 

520:000$000 

Na verba ga - "Material" - Sub-consigna-
cão 2, letra d, reduzir . . . . . . . . . . . . . . . . i OO :000$000 

Em consequencia, na ver ba 78 , Sub-consigna-
cão 3 (Estado de Minas Geraes), au-
gmentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 : OOOSOOO 

N . 7 

Na verba aa- "Servico Technico do Café" - redija-ee 
do seguinte modo a determinativa da Sub-consignação 25: 

"Salas ambientes (Estado· de São Paulo, oito salas; Es
tado de Minas Geraes, quatro salas; Estado do Espírito San
to, uma sala; Rio de Janeiro, uma sala; Bahia, uma sala; Pa-
I'aná, uma sala) ". · 

N. 8 . 

Na verba aa - "Material" - Sub~onsigna
ção 6, reduzir 

Em consequencia, ila · · ~~~~~- -~~iba · ââ ·.:.:. 
· "Material" - Sub-consignacão 4, au
gmentar . 

N. 9 
Verba 4•: 

I - Pessoal permanente : 

i.00:000$000 

i00:000$000 

Sub-consignação 6. (Inspootorias Regionaes ·de Fomento 
da Produccão Animal) • Onde se diz "seis Inspectores-che
fes", diga-se "sete Inspectores-chefes". Onde se diz "30 Sub
inspectores", diga-se "33 Sub-inspectores". Onde se diz "50 
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Sub-ajudantes", diga-se "54 Sub-ajudantes". Onde se diz 
"10 escripturarios", diga-se "11 escripturarios". Onde se 
diz "seis escreventes-dactylograpbos", diga.-se "sete escre
vente-dactylographos". Onde se diz "iO alrooxarifes", diga-se 
"11 alrooxarifes". 

II - Pess.oal variavel; 

Sub-consignação f 5 - Alterem-se as dotações para o 
seguinte : 

a ) Directoria Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 :000!001) 
b ) Instituto de Biologia Animal . . . . . . . . . . . 130:000$000 
c) Servic;o de Fomento da Producc;ão Animal 1. 070:400$000 
d ) Sel'Viço de Defesa Sanitaria Animal . . . . . 120:000$000 
e) Sel'ViCo de Inspeccão de Prod. O. Animal 76:800$000 
f) Serviço de Caca e Pesca . . .. . . .. ... .... 100:000$000 
g ) Escola Nacional de Veterinaria . . . . . . . . . 50 :000$000 

III - Diarias, ajudas de custo e gratificaç5es regula
mentares . Sub-consignação 16 - Alterem-se as dotações 
para o seguinte: 

a) Directoria Geral . . . ................ . 
b l Instituto de Biolog-ia Animal .... .. . .. . . 
c) Sel'V!Co de Fomento da Pr-oduccão Animal 
d) Serviço de Defesa Sanital'ia Animal .... 
e) Serviço de Inspecã.co Prod. Origem Ani-

mal . .... ... .. .. . . .... ...... ..... . . 
/) Serviço de Caca e Pesca .... .. ..... .. . . 
g) Escola Nacional de V~terinaria ..... . .. . 

IV - Auxílios diversos : Accreseente-se: 

Sub-consignação i8 -:- Para despesas de 
transporte e r epresentação de funccio
narios do Departamento, em congressos 
e exposições que se realizarem no es-
trangeiro . . . ..... . . . ..... . ...... . .. . 

10:000$000 
10:000$000 

!80 :000$000 
190 :000$000 

120:000$000 
20:000$000 
15:000$000 

40 :000$000 

Consignação material 

Sub-consignação n. 1 - Substitua-se pelo seguinte: 

a) Director ia Geral . • ... . ... .... . ... ... . 
b) · Inst ituto de Biologia Animal . . .... . . .. . . 
c) Escola Nacional de Veterinaria .. •..... . 
d) Servioo de Fomento da Proãuccão Animal 
e) Serviço de Defe!!a Sanitaria Animal . . . . 
f ) Serviço de Insp. Prod. Orige:n Animal . . 
g) Serviço de Caca e Pesca ....... . .... •. . • 

25:000$000 
30 :000$000 
50 :OOt:l$000 

160:000$000 
80 : 00'0$000 
IS0 :000$000 
30:000$000 

Sub-consignação 2 - Substitua-se pelo seguinte : 

a) Directoria Geral . . ........ .. . .. . . .. . . 
b) Instituto de Biologia Animal . .... ..... . 
c) Escola Nacional de Veterinaria .. . . . .. . . 
d) Serviço de Fomenl.o da Pr-oduccão Animal 
e) Serviço de Defesa Sanitaria Animal ... .. 
f) Serviço de Insp. Prod. Origem Animal .. 
g) Serviço de Caça e Pesca . . . .. ... . . .. ... . 

30:000$000 
180:000$000 
50:000$000 

570:000$000 
440:000$000 
80:000$000 
30:000$000 
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Sub-consignacão 3 - Substitua-se pelo seguinte: 

a) Directoria Geral . . ... . . . ...... .. ..... . 
b) Instituto de Biologia Animal .......... . 
c) Escola Nacional de Veterinaria ...... . . 
d) Serviço de Fomento da Producção Ani-

mal ......... . .. .. ... .... .. ....... . 
e) Serviço de Defesa Sanitaria Animal · ... . 
f) Serviço de lnsp. Prod. Or igem Arumal . . 
g) Serviço de Caca e Pesca ............ . 

30:000$000 
40:000$000 
40:000$000 

300 :000$000 
220:000$000 
120:000$000 

50:000$000 

Sub-consignação 4 - Reduza-se a dotação de 30 :000$000 
para 10:000$000. 

Sub-consignação ~. - Accrescente-se depois das pala
vras "revendidos ~9s cl'iadores", as palavras "e para organi
zação de planteis dos estabelecimentos ex.perimentaes do De
partamento" . Augmente-se . 

Augmente-se a dotacão de L 500:000$ para LSOO :000$ . 

Incluam-se as seguintes sub-consignações: 

6 - Para acquisicão de animaes para expe-
riencías de laboratorio e fabricação de 
sôros e vaccinas . . ......• . . ... . .. . .• 

7 - Para attender ao serviço de errad1cação 
da tuberculose bovina, em cooperação 
com o Estado de São Paulo, sob a fórma 
de pagamento de indemnizacão a pro
prietarios de animaes sacrificados 

20 :000$000 

50:000$000 

Augroente-se a dotacão da sub-éonsignação iO, de réis 
!00:000$ para 150:000$000. 

Accrescentem-se as seguintes su~onsignacões: 

f5 - Auxilio a criadores para. construccão 
de banheiros para carrapaticidas, ou 
para sarnifugos . . • . . . . . . • . . . . . • • . • fOO :Oooeooo 

16 - Auxilio a criadores para construccão 
de silos destinados à conservação de 
forragens . . . . . . . • • • . • . • . . . . . . . • • . 100 :OOC$000 

t 7 - Auxilio para realização de exposições 
de animaes . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . f20 :000$000 

:f.8 - Auxilio á "Associação de Criadores do 
Cavallo Crioulo", para manutenção do 
registro genealogico da raça ca.vallar 
"Crioula", -de accõrdo com o contraeto 
firmado com o Ministerio da Agri-
cultura . . . . . . • . . . . . . . • . . .. . . . . .. 20 :ooo;ooo 

·rg -Auxilio para a manutenção do regis
tro genealogico da raça equina "Ma.n
galarga", de accordo com o contracto 
com o Ministerio da Agricultura . . . . 20:000$000 

20 - Auxilio para manutenção do registro 
genealogico da raça bovina Schwyz, de 
accordo com o contracto com o Minis-
teria da Agricultura • . . . . . . • . . . . . . • 20:000$000 
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2:f -Auxilio para manutenção do registro 
genealogico da raca bovina Hollande-
za, de accordo com o contraeto com o 
MinisteriQ da Agricultura . . ....... . 

22 - Auxilio á Associação dos Registros Ge
nealogicos ·Sul Riograndenses, para a 
manutenção do registro genealogico 
das raças bovinas Hereford, Shortborn 
e ·outras de córte, de accordo com o 
contracto com o Mínisterio da Agricul-
tura .. , ...... : ............... , .. 

Verbà 8°-- Obras: 

20:000JOOO 

20:000$000 

Augmente-se a dotação da sub-Gonsignacão n. 1, lett~a c, 
Departamento Nacional da Producção Animal -de 200:000$ 
para 500:000$000. · 

N. 10 

Verba :1• - Material. 
Sub-consignação n. ~' lettra b: 
Reduza-se de 200:000$ (duzentos contos de réis) para 

120 :000$ (cento e vinte contos de r-éis). 

Sub-consignação n. 2, lettra b: 
Reduza-se de 70:000$ (s!ltenta contos de réis) para. 

50:000$ (cincoenta contos de réis). 

Em consequencia: 
Augmente-se na sub-consignação n. 3, Diversas Des

pesas, lettra b (Directoria da Estatística da Produccão) de 
50:000$ (cincoenta contos de réis) para 150 :000$ (cento e 
cincoenta contos de réis) • 

Justificação 

Essas dez emendas da Commissão equivalem nos au
smentos e reduccões prop(lstas, sem que se alt.ere a respe
ctiva datação orcamentaria. 

Ellas têm por objectivo dar aos serviços publicas melhor 
efficienoia, de accordo com os estudos feitos pelos technicos 
do ministerio. 

EMENDAS DO PLENAR!O 

N. 2 

Emenda ao pr-ojecto de Orcamento do Ministerio da 
Agricultura: 

Propomos que se façam as seguintes reduccões na verba 
n. 4 do Departamento Nacional da Produccão Animal e que 
com o total dessas reduccões, na importancia de 400 :000$. 
se estabeleça uma nova dotação, como abaixo se vê: 

1a. Reducção. Na sub-consignação n. 2 (Material). le
tra "d" - 150 :000$000. 

2a. Reducção. Na mesma sub-consignação, letra ~e" -
:100:000$000. 
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aa Reducção. Na sub-consignação n. 3 (Material), le
tra "d" - 50:000$000. 

4a Reducção. Na mesma sub-consignação, letra "e" 
50:000$000. 

56 Redttcção. Na mesma sub-consignação, letra "f" 
50:000$000. 

Dotacão Nova 

Accrescente-se, na verba n. 4 (Departamento Nacional da 
}'roduccão Animal) , sub-consignação sob n. 6: Para premias 
ás Sociedades Agrícolas e de Criadores que promoverem ex
posições de productos da agricultura e da pecuaria, no anno 
de 1935-- 400 :000$000. 

Justificação 

As exposições agro-pecuarias que se têm inaugurado nos 
diversos Estados da Federação, são custeadas pelas respecti
vas administrações ou por sociedades de cla~se. A União não 
deve ficar iudifferente a essas tão uteis iniciativas; deve, 
ao contrario, incentivai-as e este é o motivo justificante da 
presente emenda. 

Sala das Sessões, 21 de Setem.bro de 1934 . - . Barros 
Penteado. 

Po:receT sobre a ~enda n. 2 

A emen<ia não pode ser acceita em sua totalidade, por
que acarretaria uma desorganização nos demais serviç<>S. 
Está, entretanto, attendida em parte, segundo se vê na sub
consignação n. i7, da verba 7a., proposta na emenda n. 9, da 
Commissão . As dotações que tambem são propostas pela 
Commissão na verba 7a., para auxilio a a.ss<>ciacões, mediante 
oont.rooto com o Ministerio da Agricultura, attendem iguat
mente aos servicos propostos pela emenda n. 2, em apreço, 
pois pelos contractos previstos, as assooiações se obrigarão a 
realizar exposições de animaes. 

A Commissão opina pela rejeição. 

N. 3 

Emenda ao projecto de Orçamento do Ministe'rio da 
Agricultura.: 

Transfiram-se da verba aa (Departamento Naoion&~l da 
Produccão Vegetal) para a verba 26 (Departam~nto Naciop.al 
da Produccão Mineral) -as seguintes parcellas : 

1) Da sub-consignação n . 29 (Pessoal V-ariavel) letra 
"j" (Serviço Technico do Café), a importancia de 
300:000$000. 

2) Da sub-consignação n. i, letra "d" (~ateriat. e Di
rootoria do Ensin-o Agrícola) a importancia de 500:000$000. 

3) ·Da mesma ··sub-consignação, letra "e" (Servico de 
Fomento Agrícola, (digo da Producção Vegetal) a importan
eia de 300 :ooo•ooo. 
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4) Da mesma sub-consignação, letra "f" (Sel'Viço de De
fesa Sanitaria Vegetal) a importancia de 1'00: 000$000. 

5) Da rr..esma sub-consignacão, letra "h" (Serviço d& 
Pl,antas Texteis) a importancia de iOO :000$000. 

6) Da mesma sub-consignação, let.ra. "i" (Serviço de Ir
rigação, Colonização e Reflorestamento) a importancia de 
2{)0 :000$000. 

7) Da mesma sub-consignação, letra "j" (Servico Te
chnico do Caf~), a importancia. de 400:000$000. 

8) Da sub-consignação n. 2 (Material), letra "d" (Dire
ctoria do EllSino Agrícola) a jmportancia.- de- 500:000$000. 

· 9) Da mesma sub-consignação, letra "s" (Servico de 
Fomento de Produccão Veget~l) a importancia de 100:000$. 

iO) Da mesma sub-consignação, letra "h" (Serviço de
Plantas Text.eis) a importancia de 100:000$000. 

f1) Da mes~.a sub-consignação, letra "i" (Servi co dê 
Irrigação, Colonização e ReflorestMmento) a import.ancia de 
200:000$000. 

:1.2) Da mesma sub-consignação, letra uj" (Servico Te
chnioo do Café) a importancia. de 200:000$000. 

13) Da sub-consignação n. 3 (Material), letra "e" (Ser
viço àe Fomento da Producção V~getal) a importancia de 
200:000$000. 

14) Da mesma sub-consignacão, letra "í" (Servico deo 
Irrigação, Coloniza(;ão e Florestamento) a importancia de 
200:000$000. 

15) Da mesma sub-consignação, letra "j" (Serviço Te
ohnico do Café) a importancia de 300:000$000. 

16) Da sub-consignação n. 4 (Material) a irnptJl'tancia. 
total de i 50: 000$(}{)0. 

17) Da sub-consignação IJ. 5 (Material) a importal!cia 
total de 500 :O 00$000 • 

1'8) Da sub-consignação n. 6 (Material) a importancia 
de 200:000$000. 

19) Da sub-consignacão n. 6 (Material} a importancia 
total de L 000 :000$000. 

Sommam ~s 19 transferencias propostas a importav.~ia 
de cinco mil quinhentos e cincoenta contos de _réis·. 

Com o producto das transferencias acima. propomos a 
majoração de diversas dotações da verba n. 2 (Departamento 
Nacional da. Producção Mineral) e a ereação de novas dota
ções, como abaixo se vê: 

Majorações: 

Materia~: 1) Sub-consignação n. t, leLra '"c" (Serviço 
ele Fomento da Producção Mineral), de 750:000$000 para 
1 . 0.)0; 000$000. 

2) Sub-consignação n. i, letra ~c" (Serviço Geologico 
e Mineralogico), de i20 :IJ00$000 para 300:000$000. 

C. D. - VOLUME VI 28 
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3) Sub-consignação n. 2, letra "o" (Serviço de Fomento 
da Producção Mineral), de 200:000$ para i00:000$000. 

4) Sub-consignação n . 2, letra "e" (Servico Geologico e 
Mineralogico), de tOO :000$ para 200:000$000. 

5) Sub-consignação n. 3, letra "c" (ServiÇo de Fomento 
da Producção Mineral). de 200:000$ para 300:000$000. 

6} Sub-consignação n. 3, letra "e.. (Serviço Geologico e 
Minerslogico) , de ?0:000$ para 150:000$000. 

Importam as majorações propostas em novecentos e dez 
contos de réis. 

Dotações Novas 

Material Permanente. 
Sub-consignação n. 1 : 
Letra "f" : Para acquisição de duas sonda~ destinadas a 

pesquisas de petroleo - 3.000 :000$000. 
Sub-consignação n. 3, letra "f": Para pesquisas de pe

troleo, feitas directamente pela União ou pelos Estados. nos 
termos do · § 30 do art. U9 da Constituição Federal -
1 .640:000$000. 

Justi(ic~ão 

Um vel"dadeiro crime tem sido o desamparo em que 
a União tem deixado até agora as actividades particulareil 
que agem no campo da produccão mineral; esse estado de 
abandono não póde perdurar: indispensavel é que .:e!'ose essa 
indifferença clamorosa em relação á produccão miner nl, 
quando outras fontes de riqueza economica do Paiz, são 
assistidas moral e financeiramente pelos poderes !.lUblicos. 

Uma !'íqueza mineral escondida no subsolo, para ser 
explorada economicamente. em beneficio da co!lectividade 
e portanto como grande factor do augmento da economia 
nacional, precisa ser descoberta, pesquisadas, prospeccionada 
e avaliada . Sómente então. ella adquire valor e poderá sei' 
explorada. Mas todos-esses trabalhos requerem conhecim~D
tos tecbnicos de especialistas e só poderão ser executados á 
custa da inversão de capitaes, ás vezes vultuosos, sob a fót
ma de uma verdadeira aventura, porquanto, como a propria 
palavra indica, pesqui:as, esses trabalhos são executados 
com o objectivo de procurar a existencia de determinadas ri
quezas mineraes. Quantas vezes, esses esforços resultam 
infructiferos, á custa do dispendio de grandes eapitaes, ou 
porque as pesquizas terminam pela certeza da não existen
cia da r iqueza procurada ou porque esta não offerece condi
ções de ser explorada economicamente. 

O · trabalho do mineiro pesquizador tem diante de si 
sempre o desconhecido referente á possibilidade de encon
trar um deposito mineral capaz de justificar e garantir um 
exito não só da propria pesquiza, como tambem do capital 
inicial e da propria exploracão posterior. 

Em relação ·ás pesquizas de petroleo, então, as incerte
zas e difficuldades crescem de vulto, não só porque, :nfe
lizmente, ainda são muito escassos os conhecimentos da 
nossa geologia, como tambem porque essas pesquizas sómen
te se podem fazer por meio de sondagens profundas, caras e 
demoradas •. 
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No entretanto, emprezas particulares estão, á eusta de 
<lispendio de grandes capitaes, de energias dignas da maior 
.consideração, desenvolvendo trabalhos de pesquiza da petro
leo tendo para s~ voltados os olhos um tanto indiff'erentes 
dos Poderes Publicos. Esses grandes patriotas só merecem o 
nosso respeito, admiração e reconhecimento; e!!es estão pro
..eurando descobrir uma riqueza, base da nossa independen
·Cia; sua iniciativa deve. pois, ser acorocoada, estimulada e 
assistida materialmente pela União. 

É este o principal ob.iectivo visado pela emenda que 
·temos a honra de apresentar. 

Se quizermos estabelecer um ligeiro parallelo entre as 
·verbas do orçamento da Republica referentes ãs Producções 
Mineral, Animal e Vegetal, verificamos, desoladamente, 
. .quanto é a primeira collocada em plano inferior am relação 
ás outras duas. É assim, que para a producção mmeral o 
projecto de orçamento reserva uma verba ridícula de -r-eis 
·7 .356:700$000, ao passo que para as demais, consigna uma 
verba de 61.114:000$000. 

Mas, o lavrador que quizer explorar a produccão da 
.café, algodão, fumo, cereaes, etc. sabe onde encontrar a~ 
'terras e condições climatericas i'avoraveis; tem á mão as 
:sementes seleccionada.s, o auxilio dos technicos federaes, e 
-estadoaes, os adubos, os inseetieidas etc. Tem elle, dEC> ante
mão os elementos precisos para calcular os resultados da 

-sua lavoura; nada ou quasi nada lhe falta. 
O criador tambem tem todos os elementos necessarios 

para a organizacão dos trabalhos, podendo, pois, com ~·elati
va segurança calcui:ar os resultados da sua iniciativa. Es
colhe para isso, á vontade e com os conselhos dos technico:,; 

.<Ja União ou dos Estados, os terrenos pa.~a pastagens. QS re-
productores, as forragens mais convenientes; tem á sua 
mão todos os recursos de que as organizações publicas es
pecializadas dispõem para o combate ás epizootias. Ha <tin

·da, para sua illustração, e auxilio as revistas, as exposições, 
os postos de monta, etc. 

E, em relacão aos que trabalham pelo augmento da pro
duccão mineral? Quasi nada, para não se dizer nada existe. 

Desejamos, agora, justificar rapidamente a reducção ou 
:Suppressão de verba. cujo montante a nossa emenda. manda 
transferir para o Departamento da Produccão Mineral. 

Para isso, vamos rever as reduccões propostas, como a 
.seguir s~ declara: 

i -A primeira transferencia, de 300:000$000, e "' verba 
de 800:000$00C, sob consignal,lão n. 29, letra ;. O total da 
'Verba é destinado ao servico technico do Café. 

Trata-se àe verba destinada ao pagamento de pessoal 
technico e administrativo de caracter transitaria. 

Somos, o primeiro signatarzo desta emenda, cafeicultor; 
-somos. portanto, insuspeitos para pleitear uma medída des
te genero. A lavoura cafeeira está, de longa data, sob o re
_gime de super-pt'oduccão: até ha muito pouco tempo a 
União nunca soube da existencia dessa lavoura, que nunca 
recebera da mesma a mais 1eve assistencia. Assim ella 
nasceu, cresceu e de tal fórma prosperou, trazendo para o 
Paiz grande parte dos recursos para a satisfação dos nossos 
compromissos extemos, que trouxe, como cnnsequencia, gra
.ças á)ndifferença da União, g-rande mal da super-prodiJCção. 

A colheita, a sêcca, o despolpamenio, o beneficio do 
.café, ~ão feitos á custa de ensinamentos obtidos Del os pro~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:48+ Pág ina 56 de 74 

436-

prios productores, oom o auxilio do comme!'cio respecti
vo, sempre em contacto directo com elles e com o effi
cassissimo auxilio dos industriaes, fabricantes e fornecedo
res de macbinismos empregados naque!les serviços. 

Achamos, portanto. que a assistencia da União ~m rela-
ção á lavoura cafeeira, deve ser conduzida com mais com
medimento e parcimonia, em um terreno tambem mais apro:
priado _ Desta fórma nós justificamos todas as reducc;ões re-· 
ferentes ao Café_ 

8 - 9- iO - U - 12. - Trata-se de verbas desti
tinadas á acquisição de material permanente para os diver
sos serviços do Departamento da Produccão Vegetal, que
supportam perfeitamente a reducção proposta, na lmportan
cin de 1.600:000$000 de uma verba no total de 4.585:000$. 

8 - 9- 10 -H - f2. -Trata-se de verbas desti
nadas á acquisição de material de consumo e de transfor-- . 
mação, cuja dotação é de 5.700:000$000; a reducção pr.o- -
posta s omma a importancia de i. f 00 : 00 0$000. 

13- H- :15. -Esta verba é para Diversas Despesas; 
sua dotação é de 2. 775 :000$000 _ A emenda propõe uma-
transferencia de 700:000$000. 

16 - Propomos a transferencia do total dessa ·lerba,. 
de 150:000$000, destinada á acquisicão de uma propriedade 
agrícola, no Estado de Minas Ger~es, para a insta}lação de 
uma Sub-Estacão Experimental do Servico Technico do· 
Café. As razões justificativas desta transfereocia .lá foram 
adduzidas mais a traz. 

17 - A emenda visa transferir a totalidade ·Ia verba 
de 500:000$000, cuja applieação é a acquisicão de à~z pro
priedades agrícolas, nos Estados de São Paulo, Minas Geraes, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Paraná, destinadas a 
installação de campos experimentaes do Sertiço Tecbnico do
Café. Razões justificativas, as já adduzidas. 

18 - Esta verba se destina á construccão de diver.sal! 
dependencías na Estação Experimental de Botucatú, Estado 
de São Paulo. Propõ~-se sua transferencia total, pelas ra
zões já apontadas. 

:19 - O Projeoto do orçamento consigna a verba de
i .000:000$000, destinada á construcção e installaçã.o d& oito 
usinas centraes de despolpamento, seccagem e beneficio de 
Café, sendo cinco no Estado de São Paulo e tres nu Estado 
de Minas Gernes. 

Essa verba. é, positivamente, insufficiente para a con
struccão e installacão de oito usinas, a não ser que sejam. 
ellas de caracter demonstrativo. Talvez seja uma medida -le 
grande alcance; entretanto, no momento, ella é, a aosso vêr, 
perfeitamente dispensavel. 

Esperamos que a illustrada Commíssão de Orçamento. 
haja por bem. acolhendo os argumentos constantes desta jus
tificação, acolher a presente emenda, dando-lhe parecer fa
voravel. 

Sala das Sessões, 21 de Setembro de i~t34. - Barros, 
Penteado. 

Parecer $Obre a emenda 11. 3 

A emenda visa retirar da dotacão orcamentaria do De
partamento Na(lional da Prcducção Vegetal, a importancia, 
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<!e cinco _mil e quinhel!_tos contos de réis {5.500:000$000), 
par~ maJorar as do!acoe_s orçamentarias do Departamento 
N~c1o_nal da Produccao Mmeral, o que importada na desorga
n~acao_ completa daqueile departamento. Ouvida, a admí
mstraçao_ manifestou-se contra a emenda, cuja rejeição a 
Comm1ssao aconselha. 

N. 4 

Emenda ao Projecto de Orçamento do Ministerio da 
Agricultura. 

Transfira-se da verba 3a (Departamento Nacional da 
Producção Vegetal). sub consignação n. ?9. lt:tra i (Pessoal 
variavel), a parcella de 500:000$000 (quinhentos contos de 
réis ), para a verba 7a (Silbvencões e Aux:ili<'s), sub con
signação n. 3, com a seguinte rubrica: 

Estado de São Paulo 500 :000$000. 

Justificaçtio 

A verba consignada para o Pessoal variavel, technieo 
~ administrativo, na importancia total rle 9.475:000$000, 
póde perfeitamente soffrer a reduccão proposta por esta 
eménda. Trata-se de pessoal transitorio, podendo, portanto, 
o Governo admitLir tão somente o que julgar estrictamente 
necesgario á efficiencia dos serviços desse Departamento. 
Todo esse pessoal, sendc de caracter transitorio, póde a 
qualquer momento, tendo em vista o interesse publico, ser 
dispensado, sem ser ferido nenhum direito adquirido. 

Quanto á dota~ão sob a fórma de auxilio ao Estado de 
São Paulo, elta se justifica cabalmente. São Paulo tem de
senvolvido de um modo surprehendente, ~uas aclividades 
no campo da produccão vegetal referente ás plantas texteis. 
Uma simples visita ao seu pavilhão na Pre!:.ente Fei~ de 
Amostras, mostra a verdade contida na rcferencia supra. 

Especialmente em relação ao algodão, o Governo do 
Estado de São Paulo, através dos seus 1rchr:1cos especi::tli
_zados, tem conseguido resultacos realmente a.Jmiraveis, com 
grande proveito para a economia nacional. Haja visto o vo
lume aprecia-,rel da exportação desse pr.1C!ucto vegetal 
oriundo da lavoura {Jauli~ta. E' tambem d!gn~ de se mencio
nar o cuidado com que se tem naquell" E!tado trata~c da 
seleecão do algodão, conseguindo-se obter variedades com 
fibras até de 34 millirnetros de comprimento. 

E São Paulo não cuida desse problema unicamente 
para si; fal-o em bem da communhão brasileira, sem 
visar nenhum esp1rito regionalista. Basta., para comprovar 
-€Sta. referencia, citar o seu largo gesto dtl frat.E;rnidade, for
necendo cento e cincoenta mil kilogrammos de semen
tes de algodão a tres Estados do Norte. 

Pelas razões acima, tão singularmente expostas, julga
·mos ter plenamente justificado a emenda que temos a 
'bonrâ de submetter ao estudo da illustre Commissão de Or
·camento, esperando que ella, ouvidas as dl'mais Commissões 
interessadas. a julgue merecedora do seu parecer favoravel. 

Sala das Sessões, 20 de Setembro de 1934 . - Barros 
Penteado. 
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Parecer sobre a emenda n. 4 

A emenda n. 4 propõe a t.ransfereocia da verba 3" (De
partamento Nacional ela Produceão Vegetal) sub-consignação 
n. 29, lettra i (Pessoal variavel) da parcella de 500:000$000 
(quinhentos contos de réis}, para a verba 7.. (Subvenções e 

auxilias sub-consignação n. 3, t;lom a seguinte rubrica: 

Estado de São Pat$lo, 500 :OOOiOOO. 

A redueção de 500:000$000 (quinhentos contos de réis) , 
nas desDesas com pessoal variavel dos serviços de IITi
gação, Colonização e Reflorestamento, acarretaria a desorga
nização daquelles serviços, além de prejudicar o plano em 
execução. Demais, convém notar que entre o Ministerio da 
.Agr.icultura e o Estado de São Paulo, ainda não existem ac
cordos para o Serviço de Plantas Te:tteis, ao contrario dos 
compromissos anteriores do ministerio com outros Estados, 
compromissos que são attendidos, exactamente, com a sub
consignação n. 3 da verba 7", constante da proposta exami
nada pela Commissão . A emenda deve, pois, ser rejeitada. 

N. 6 

Verba ar. Departamento Nacional de Produccão Ve-
getal : 

Pessoal : 
Campos Experimentaes • . 
Fazer a seguinte alteração: 
Estado de Goyaz t. 
Reduzindo um dos campos em um dvs Estadvs benefi-

ciados com esse serviço. 

Material: 
N. 5 - Accrescentar: 
E um no Estado de Goyaz. 
Reduzindo-se um dos t:ampos nos F..atatlus beneficiados 

com maior numero ou elevanào-se a i i c; numero das 
mesmos campos. 

N. 8 - Accrescentar: 
Sendo um no Estado de Goyaz. 

N. 9 - Accrescentar um.1 usina, destinando-a ao Estado 
de Goyaz, ou reduzir o numero das desíinadas aos outros 
Estados beneficiados. 

Justificação 

Com esforco proprio e sem auxílios especiaes vem os 
productores de Goyaz se esforcando para enviar, aos mer
cados exportadores productos de boa qualidade. E' dever do 
legislador ampat'al-os, para evitar que, :por falt:l de ensina
mento e outros elementos de amparo, possa acontecer, como 
vinha acontecendo, que a mercadoria seja imprestavel !)ara 
exportação. Não deve haver exce~ão para aquelle Estado 
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que, effectivada, irá constituir uma grave injustíca a um 
Estado tambem productor de café. 

Sata das Sessões, 26 de Outubro de 1934. -Nero de Ma-
cedo. -Mario Caiado. · 

Parecer sobre a emenda n. 6 

Embora razoavelmente justificada, ao examinar a emen
da proposta, chega-se á. conclusã<l de que não será possivel 
diminuir em nenhum dos outros Estados um campo expe~ 
rimental. Crear um outro, seria modificar a proposta, com 
&U$'IJlento de verbas, o que não é mais P<JSsivel. Por esse 
motivo, a CCtmmissão é pela rejeição da emenda. 

Verba sa.: 

i - Para occorrer. 
b) accrescen tar : 

N. 7 

Sendo 300 contos destinados á construcção do edifício 
na nova Capital do ~stado de Goyaz, em coru:truccão, e em 
terreno cedtdo pelo Governo daquelle Estado, para funccio
r,amento das repartições subordinadas ao M:inisterio. 

J usti{icaçõ.o 

O Minist..erio da Asricultura não possue um só edifício 
para installação de repartições que lhe são subordinadas 
naquella unidade da federação . . Um predio proprio redunda 
sempre em economia permanente na verba alugeis de casa. 
E' dispendio que traz resultado immediato. 

Sala das Sessões, 26 de Outubro de i934. - Nero de 
Macedo. 

Parecer sobre a emenda n. 7 

Tomando conhecimento da distribuição organizada pelo 
Ministerio para a verba sa., sub-consignação f, Iettra b, ve~ 
rifica-se não ser possível attender ao destaque pedido, por
que viria paralizar e impedir, com prejuízos sensíveis, os 
serviços jâ iniciados e planejados pelo Ministerio da Agri
cultura, entre os quaes estão incluídos beneficios ao pro;~rio 
Estado de Goyaz. Além disso, em nenhum outro Estado ha 
exemplo de possuix- o Ministerio prcdio proprio, onde este
jam reunidos oo serviços de sua especia.lidade. 

Pelas razões expostas a Commissão opina contra a 
emenda. · 

Parecer ~:obre as emendas 8 e 9 

Verba I Pessoal n. IV - Auxílios Diversos: 
Onde se diz: Diarias para conduccão r:le dois correios, 

á razão de 2$ para cada um, durante 300 d1ns, - diga-se: 
3$000 para cada um, duranle 365 dias. 

lusti(icat;ão 
O orcamento deve consignar para os corr~ios do Minis~ 

terfo o auxilio determinado pelo regulamento da Secretaria 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 08/1012015 09:48- Página 60 de 74 

- 440 .:_ 

de Estado . dos Negocias da Agricultura, § 20 ·do art. i06, 
pags. 6.439 do Diariq 'Official de 4 de Abril de 1934. 

Consignar diarias menor seria infringir a l~i pre~exis
tente. 

Sala das Sessões, 26 de Out11bro de i934 . - Henrique 
Dodswort.h. 

N. 9 
Verba · ia: 

IV - Auxilias Diversos. 
Corrija-se a redaccão, de accordo com o que determina 

o Regulamento da Secretarh de E stado de Ministerio da 
Agricultura,. approvado pelo decreto n 23.979. de 1934, § zo 
do art. 106, publicado no Diari.o O{{icial de 4 de Abril de 
1934, pagina n. 6. 439; "auxilio para conduc~ão de dois cor
retos a razão de 90$000 mensaes'". 

Sala das Sessões, 2õ de Outubro de i 934. - W aldemar 
Motta. 

Parecer sobre as emendas 8 e 9 

Tamando ·conhecimento das duas emendas 8 e 9. veri
fica-se que as mesmas se equivalem, acceitando a idéa nel-
las contidas, apresenta~se a seguinte sub-emenda: · 

Verba 1a. - Sub-consignação n. :12: 

Diminua-se novecentos e sessenta mil réis (960$000) • 
Em consequencia: 
Augmente-se na sub-consignação 13 (Au:x::iiios Diver

sos) a mesma importancia de 960$000, para attender ao au
gmento de trinta mil réis (80$000) mensaes para cada co.r
reio, conforme pede a emenda n. 9. 

Sala da Commissão de Orçamento, 28 de Outubr o d& 
1934 . - Valdomiro Maoalhã.es, Presidente . -Arlindo Leo
ni, Relator. - Augusto Simões Lopes. - Joõ.o Guimarães. 
- Góes Monteiro. - Henrique Dodsworth . - Waldema1' 
Falcão, - Daniel de Carvalho. - Cardoso de Mello Netto. 
- Teizeira Leite. 

9 

PROJEOTO 

N. H5- 1934 

Abre, r)elo Ministerio de. Justiça, o credito s1Lppl.ementar ãe 
303:361$100, para attender ás despesas da Camara dos 
Deputados, no corrente exercicio de i934. 

(Da Commissão de Orcamsnto - Orçamento 1, d e i 93q) 

P or Officío de 5 de Setembro de :1934, o Sr. secretario 
da Camara dos Deputados encaminhou para esta Commissão. 
de accordo com a Commissão Executiva, a representação do 
Sr. D ireclor Geral da Secretaria, pedindo que, no orçamen
to do corrente exercício de 1934, se reforcem com o credito 
de 436:900$000 as verbas de "ajuda de eusto" e de "mate
rial" da Secretaria. 
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~ Attenden.do _ ás consideraçõe;; adduzidas na representa
.çao, a Comm1ssao fez proceder a meticuloso exame das obras 
que se tcrnaram necessarias no edifício da Camara. doi 
Deputados e bem assim ao estudo das despesas geraes da 
Secretaria, que augmentaram, com o prolongamento dos tra
balhos legislativos, e excederam as previsões do orçament<~ 
·decretado pelo Governo Provisorio para o exercício cor~ 
rente. 

Sem auvida, a falta de conservação dos moveis e alfaiaa 
da Camara dos Deputados, durante quatro annos, e a ausen
.eia de reparos no seu edifício, durante o longo período jâ 
transcorrido desde a respectiva construcção até a presente 
·data, resultaram na necessidade de maior despesa para a sua 
refor ma. actual. 

No entanto, já no fim do corrente exercício financeiro, 
não é de prever-se que todas as reparacões necessarias se 
tenham de concluir dentro delle. 

Por taes motivos e attendendo á justificacão do senhor 
Director Geral da Secretaria, mas considerando a necessida
de de reduzir ao minimo -a despesa de obras a executar e de 
serviços inevitaveis durante a actual sessão legislativa, sub
mette á approvação da Camara dos Deputados o seguinte 

PROJECTO 

Art. I. Fica, pelo Ministerio da Justiça e Negocias ln
J.eriores aberto o Credito supplementar de 303:361$100, para 
attender as despesas a.a Camara aos Deputado:; no corrente 
exercício de 1934, di~criminado pela forma seguinte: 

Para pagamento de ajuda de custo a cinco 
supplentes de Deputados já empossado5 
no cargo e em suppl~menio da deõpf'~R 
autorizada pelo Decreto 24.269, de 9 de 
Julho de i 934 . ... . ........ . . ... ... . . .. . 

J.dem para mais cinco (}utros supplenles que 
porventu t·a ,-enham a empossar- se no 
cargo. . . ... ... . ..... ..... .•. . . 

Somma. 

Para pagamento de obras, acquislções e ser
viços necessarios no edifieio da Camara 
dos Deputados, em supplemento da auto
rização constante da verba IV, consl
p:nacões ns. i e 2 do orçamento em vigor 
do l\limsterio da .Justiça e Negocias ln
U!riores a saber : 

Pintura. . . . .... ... ... . ... .. .. . .... . . . 
~eforma do mobiliaria de couro. . . . .. . . . 
Concerto de calhas . . . . .. . ... . . . . .. . . 
Installacões .sanitariaL . . . . . . . . . . .. . 
-Quatro alto fallant.es e microphone, . . . ... . . 
.Adaptacão de novas bancadas no recinto das 

sessões para comportar 300 Deputados 

Somma .................. . .. . .. . 

f5 :000~000 

i 5 :OOOSOOt' 

30:0CC$0üll 

10 :OOC$000 
25 :OOQ$0CIJ 

1:000$000 
f :000$000 

15 : OOC$0(\IJ 

40:000$000 

93:000$000 
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Para pagamento de despesas inadiaveis e JA. 
feitas, ctmforme a relacão do Direotl>t' 
Geral da Secretaria . • • • . • • • • . . 

Para acquisicão de um aut.omovel já encom
mendado para o Presidente da Gamara 

Para attender a despeea!! da Secretaria no 
ultimo trimestre de 1934. . •• .•• . . .. . 

Somma total. . . 

78 :86!$10() 

67 : 000$000, 

H5 :86t$i00 

34 :500$000. 

!80 :Sôi$f00 

303 :36i$i00 

Art. n. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala oa. Commissão, 27 de Outubro de 1934. - V aldo

miro Magalh.ães, Pres1dente. - João Guimarães, Relator. - -
Augusto Simões Lopes. - Daniel de CaMJalho. - EuvaUto 
Lodi . - Waldemar Falcli.o . - Teixeira Lette. - Cardcso 
d~ MeUo Netto . -Arlindo Le011i . 

DOCUMENTOS A 0U:B: SE JlBFZRK O PARECER 

Secretaria da Camara dos Deputados - Rio de ·Janeiro. 
5 de Setembro de :t934 - Sr. Presidente da Commissão d& 
Orçamento· - Encaminho a essa COmmiSsão a. justificação 
junta ao director geral da Seeretai"ia. da Camar&, sobre a 
necessidade da abertura dos creditos della constantes para 
ocorrerem ás despesas com os serviços da mesma SecreLaria. 
tendo a Gommissão Executiva se manifestado de accordo oom 
os mesmos. 

Approveikl o ensejo para reiteral' os protestos de alta. 
estima e elevado apreço . - Waldemar Motta, secretario. 

Secretaria da Assemb!éa Nacional - Rio de Janeiro. t3· 
de Agosto de !93l. 

Jwti(l.c044o 

O reforço de vel'ba ora solicitado, está pleoamenta jus
tificado pelas razões que passo a demonstrar: 

A verba ~Material" da Secrelaria da camara dos Depu
todos, conforme se verifica da. proposta de orf,)nmento para o 
~:xereicio de 1931, era de 422:136$118, eendo de 2:t2 o nwnero
de Deputados. 

No orcamento vigente a referida verba toi reduzida para 
t 62 : i36$H8. Nada mais injustíficavel do qne essa reduct-ão, 
principalmente considerando-se a elevação do · numero d&
Deputados para 254. 

Cumpre salientar que os ü abalhos da elaboração eonsti
tucional foram muito mais intensos de que os da Camara 
dos Deputados, comecando a Assemb!éa suas reuniõ~s ás pri
meiras horas da manhã . (Commissão Constitucional) prolon
gando-a.s até á noita, além de algumas s e SSÕe$ nocturnas. o 
que representou grande accrescimo do consumo de luz, for-
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~ e de todas as despesas da ~retaria. Além disso, outra5: 
eausas como sejam a irradiação dos debates em t.orno d" 
Constituição, por se tratar de materia que interessava a todo& 
O!! brasileiros; a preparação dG edificio para as solemnida
des da promulgação; a posse do Presidente eleito; e, varias 
outras, importal'am em despesas. de vulto, não previst&s, no· 
calculo orçamenta.rio. 

As obra~ pa.ra as quaes é solicitado o credito de réi& 
2U :900$000, são absolutamente neeessarias e inadiaveis. Ha 
cerca de 10 annos se encontra a Camara funccionando no setr 
edtficio, sem que o mesmo tenha soífrido o menor reparo. 
Agora, porém. tol'Ila-se impre&cindivel a pintura geral da& 
esquadrias externa&, que se ach.a0:1 em pessimo estado; a. re
forma de tDdo o mobiliaria de couro; a revisão nas varias 
rêdes de installações; a colloe.ação de cortinas no salão & 
&la~ nobres: a mudança de todos os brise-bises; a substitui
ção de calhas e oonductores; a acquisição de 3 micropboue:t 
e. 4. altos fallantes para melhorar as condições de acustica de> 
recinto; a mudança da parte da Bibliotheca que se ·acha no 
porão do lado da rua S. José. Para a parte do porão do tado 
da rua da Assembléa; e principalmente a adaptação do re
cinto para comportar SOO Deputados . 

Dentre as despesas que a Secretaria tem necessidade de 
fazer, está a de 67:000,000 para acquisição de um automo
ve~ para o Presidente da Camara dos Deputados. 

Não se precisaria justificacão. 
O Presidente da camara que é. pela Constituição, o sub

Etituto eventual do Presidente da Republica. precisa ter eon
ducção condigna. com a elevada posição politiea que exerce. 
O automovet fechado que serve a essa alta dignidade da Re
publlca, era um · automovel imprestavel com cujo desmonte 
e reparação a Secretaria não dispendeu mais do que seis 
r.ontoo; de réis. O seu valor, hoje, nlio vae além de U1l3 12 
contos. E é esse o automovel que está ao serviçO do Presi
dente da Camara dos Deputadoslll 

Rio, 29 de Agosto de 1934 . -- Adolpho Gigliotti, director
~~t·o.J. 

10 

N. 11'6 - 1934 

Extende aos bancarias que já disponham de Cai:ta de Previ
dencia ou de Pensões e Aposentadoria.t, a isenção do ar
tiqc. 29, do Decreto n . 24.615, de 9 de Julho de 1934; ten
do paiece1' ® Commúsão "de Finanças concordado com o 
da Commusáo de Legislaçlfo Social. 

(Da Com. de L. Social - L. Sooial S e Fiaança.s 37, de 
1934 

Perfeitamente justa a representação dos empregados do 
Banco Commercial do Estado de· S. Paulo, em que solicitam 
o mesmo favor concedido ao~ do Banco do Brasil pelo artigo 
29 do Decreto n . 24.615 de 9 de Julho de 1934, ou s~ja, 
a faculdade de optar, d~ntro de SO dias, por escrzpto, entre a 
imcripção, ou não, no lmtituto de Aposentadoria e Pen.s6es 
dos Bancarias . 

Sem desconheeer a alta finalidade deste Instituto, não 
póde deixar de prevalecer a não menos alta considel'acão de 
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~que: printeiro, esses funccionarios já têm, realizada, uma 
Caixa de Previdencia, ha mais de dez annos e com admiraveis 
·re:mltados praticos, como demonstram com os dados que 
.apontam em sua representação; segundo, a excepr;ão conce
dida aoo funecíonarios do Banco . do Brasil, pelo motivo acima 
.-Gonsiderado, tornar-se-ia privilegio odioso não fosse estendi
·da aos demais bancarias igualmente já dispondo de taes 
·caixas. 

E ' certo que a solidariedade humana deve t:~rimar sobre 
,,o egoísmo individual; é certo que a previdencia esclarecida 
póde ser imposta pelo Estado áquelles que, por um mal en
.tendido individuatismo, apparentam justificar sua repulsa ás . 
. medidas de amparo social; é certo que as classes sociaes t en
dem cada vez mail;; a se extremar umas de outras, a alcançar 
todos os· individues correlatos, sem disLinccão de região e até 
,mesmo de limites nacionaes; mas não é menos eert.o que a 
intervenção do Estado deve ter por limites a accão preexis
tente esclarecida dos particulares, de modo a não perturbar 
obras já realizadas e efficiente, e que nenhum privilegio póde 
·separar aquelles (que a classe unificou) em grupos ou sub
classes sem outra razão diversificativa senão a de posto, 
lugar, origem, ou pessóa. 

Nestas condicões, attendendo aos factos apontados na 
-representação em apreço, somos de parecer que ella merece 
acolhida, e, consequentemente, offerecemos o seguinte pro-
3eeto de lei á consideração do plenario: 

PROJECTO 

Ezten.de aos bancarias que já disponham de Caixa de Previ
dencia, ou de Pensões e Aposentadorias, a isenção do ar
tigo 29 do DeCTeto n . 24. 615, de 9 de Jt,lh o de 1934. 

Art. 1.0 E ' e~tensivo a todos os empregados bancarios 
·alcancados pelo Decreto n . 2L615, de 9 de Julho àe 1934, 
C'Ue, na àat.a desta lei já dispnzerem de instituto ãe pre
videncia pensões e aposentadorias. regularmente organizado e 
em funccionamento ha já tres annos pelo menos, o direito 
a~segurado pelo art. 29 do referido Decreto Ms funccionnrios 
do Banco do Brasil desde que o instituto preferido offereça 
as mesmas vantagem:, pelo menos, que o instituto official. 

Paragrapho unico. O prazo. para a. declaraciio escripta 
.exigida pelo artigo referido, contar-se-á. para os bancarias 
ora beneficiados, da data desta lei. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
. Sala das Commissões, 19 de Setembro de 193~.-Deodato 

.Maia, Presidente. - C. Mr:traes Andrade, Relator .. - Ewaltl 
Possolo. - Roberto Simonsen. - V. de Toledo. - Mo~at"t 
.Laao. 

Texto legal ref-erido no Projecto retro: 

Decreto n. 24.615, de 9 de Julho de H134: 

Art. 29. Aos empregados do Banco do Brasil fica asse
·gurada, dUrante o prazo de 30 diaB contados da installacão 
·do Instituto, a faculdade de recusar a sua inscripção 
..entre ôs associados, o que deverá ser declarado por escripto. 
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Parecer ~a Commissão de Finanças 

O Projecto apresentado pela Commissão d_e Legislação
Social extende aos :bancarias que já dispõem de Caixas de 
Previrlcncia ou de Pensões e Aposentadorias a isenção do ar
tigo 29 do Decreto n. 24.615 de 9 de Julho de 1934. 

Nada temos a oppor sobre o aspecto financeiro aos obje
ctivos que visou a · Commissão de Legislacão Social e:x:ten
dend<l a excepção feita para o Banco do Brasil, á Caixa de
J>revidencia dos Empregado~ do Baneo Commercial do Estado
de São Paulo. Tanto mais quanto a experiencia entre nós 
nestes 10 annos, é que as Caixas individuaes não obstante
a lei liberal que as rege têm a sua vida financeira mais
controlada e mais efficicnte administração sob as vistas im-
mediatas dos associados. empregadores e empregados da em
presa, constituindo uma junta presidida por sacio da Caix:1· 
e todos gratuitos em suas funccões e com a menor buro-
cracia. 

Ha actualmente 172 Caixas !ndividuaes de Pensões e Apo
sentadoria funccionando sob o regimen da lei n. 20.465, com· 
um paLrimonio superior a duzentos e noventa e seis mil con
tos de réi~ (296. 000 :000$000) , e que pagaram em f933 bene
ficios regulamentares no valor de 5L 378:782$239. 

Nas caixas indiv!duaes por empreeas, ha ainda a impor~ 
tante vantagem de quando as circumstancias da Receita e· d.a· 
Despesa aggravam a vida da Caixa, isto se revela no organis
mo proprio, e é facilmente corrigivel dentro dos preceitos do 
Decreto n. 20.465 de i <ie Outubro de 1931; isso apesar de
conceder aposentadoria ordinaria aos 50 annos de idade, grave 
OllUS que a nOSSO Ver necessita Ser remediadO no mais breve 
prazo elevando a idade a 60 annos; pois que para os inva
lidas ha a aposentadoria por invalidez. 

Entretanto, nos grnndes amalgamas de varias empresas· 
ou varios bancos formando uma só Caixn., a molestia finan
ceira de cada empresa ou Banco assv~-iado, não é revelada 
pelo prop1·io orgiio, indo affectar a organização de conjuncto
que S,Jffreró. do mal, sem poder corrigil-o até que pela. sua 
persistencia e conforme a sua intensidade, invadirá todo o· 
organismo necessitando então de medidas muito mais profun
das, que irão obrigar a contribuições maiores sem nenhuma 
justir;a, pois attingirá a todas empresas qne não contribuiram 
para o mal e que sof!rerão assim as reducções nos beneficios. 
Assim pois para grdem financeira não ha nem um inconve
niente na expressão e applicação do art . 29 do Decreto nu- 
mero 24.615, de 9 de Julho de 1934 como faz o J>r-ojecto. 

Sala das Sessões, da Commissão de F'inancas, Rio, 27 de 
- Outubro de 1934. -João Simplicic~ Presidente_ -Mario de- 
A. Ramos, Relator. - Nero de Macedo. - E, VeUoso Bor-
qe•. - Paulo Filh.o. - RibÍiro Ju.nqueira . - Fabio Sodr~-
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~ lido e vae a. impr1m1r para ser remettido 
á Commissão de Educação e Cultura, de accordo 
eom .() ari. 146, § ao, do i\egire.ento, o seguinte 

11 

PROJ'ECTO 

N . H7- i934 

Modifica a lei sobre o ensino 

(Educação 23, de t934) 

O PODER LEGISLATIVO DECRETA 

Art. i.0 O alumno 1o curso secundaria, · que não com
-pareceu este anno ou não comparecer futuramente a qus.l
·quer prova parcial, por motivo de molestia, poderá requ&
-rer ao director, nos estabelecimentos ofíicines de ensino, 
e ao inspector, nos estabelecimentos em inspecção previa ou 
permanente, segunda chamada. desde que sim requerimento 
·venha acompanhado de attestado do medico que o assistiu em 
-sua enfermidade . 

Paragrapho unico. O que se dispõe neste artigo é e:z:
·tensivo aos alumnos dos cursos superiores e commercial. 

Art. 2.0 Será considerado approvado na ultima série ou 
promovido á série seguinte o alumno do curso secundario 
·que obtiver, concomitante-mente, nota igual ou superior a 
·ao (trinta) em cada disciplina e média arithmetica igual ou 
·superior a 40 (quarenta) no conjuncto das disciplinas obri· 
gatorias da sél'ie . 

§ f.0 A nota final de cada disciplina do curso secunda
rio será. a média ponderada das duas outras finaes de tra

·balhos escolares e provas parciaes, adoplando-se como pe
sos, respectivamente, os numeros um ~ oito . 

§ 2.0 A nota final de desenho será apurad;. pela média 
aritbmetica dos notas obtidas em todos os trabalhos pro-
·postos durante o anno lectivo . . 

Art. a.o Os alumnos do curso secundario, que não obti
verem nota de approvacão ou de promoção em uma ou 
duas disciplinas, poderão subm'etter-se a exames na pri
·meirn quinzena de março. 

§ 1.0 Os exames de que se trata neste artigo constarão 
de prova escripta e oral ou pratico-oral, nas· matarias que 
admittirem trabalhos de laboratorio e sómente de urna pro-

·va graphica, na cadeira de dezenbo. · 
§ 2.0 A médià arithmetica das r.otas da prova escr ipta e 

da oral ou pratico-oral dará a nota final, em cada dis
·eiplina, nos exames de que trata este artigo. 

§ 3.0 Em desenho, a nota final será a da prova gra
phica.. 

Art. .4.0 Será considerado approvado o alumno do curso 
.eommercial que obtiver, çoncomitantemeute, nota jgual ou 
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superior a quatro no conjuncto das disciplinas obrigatorias 
do anno. 

Paragrapho unico. A nota final, em cada disciplina, 
será a média das duas outras finaes de t.rabalbos escolares 
.e provas trimestraes . 

Art. 5.0 Nos cursos superiores, sem excepção, os alu
mnos que obtiverem média igual ou superior a seis, em 
qualquer cadeira. ficarão dispensados, na referida cadeira, 
do exame final para a approvação final ou promocao ao 
anno seguinte. 

Paragrapho unico . A nota final em cada cadeira sed a 
media arithmeticá das provas parci~es. -

Art. 6 .0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Sêssões, 6 de Outubro de 1934 _ - Ribeiro Jun

.queira. - Thier1 Perissé . - Godofredo Menezes . - Vieira 
Marques. - Alberto Diniz . - Mozart Lago. - Antero Bo
telho. - Negrão de Lima. - Augusto Corsino, - Arruda 
Camara. -Manoel Reis . -Simões da Cunha. 

E:eposiçao de motivos 

Do art. 1° - Os paragraphos 4° e 5• do Decreto nu
mero 21.242, de <i de Abril de 1932, dizem c, seguinte: 

§ 4.o O alumno que não compareoer a qualquer prova 
parcial, seia qual {ór o motivo, terá nota zero. 

§ 5.o Não haverá chamada para a~ provas parciaes". 
Assim pelos textos legaes supra, o alumno que adoecer 

'Será duramente castigado, por falta que não commetteu. 
Além dos males da enfermidade, soffrerá os males da lei. 
Não adoeceu por sua vontade e, por conseguinte, não fal
tou á prova por sua vontade. ~ão importa: - terá zero. 
Repe-se a fabula do lobo cem o cordeirinho: - a lei é mais 
forte e o alnmno deve su.ieitar-se a ella. ainda quando ~e.ia 
inju~ta. Pelo menos no Brnsil. está por terra o principio -
"nu!la poena sine cr imine... As leis do ensino não o re<"o
nhecem e castigam duramente innoeentes. Tal erro dev(' ser 
corrigido e é por isso que proponho a medida expressa no 
-artigo 1.0 • 

Os atumnos do curso commercial e dos cursos superiores 
·estão sujeitos ao mesmo mal e dtwemos, pois, applicar-lhe~ 
a mesma medicina. 

Do art. 2.0 O artigo 4i do Decreto n. ~1.241, de '4 de 
Abril de 1932, é o seguinte: "Será considerado a.pprovado na 
ultima série ou promovido á série seguinte. o alumno qne 
obtiver, concomitantemente, nota igual ou superior a trinta 
em cada disciplina e média arithmetic·a igual ou superiol' a 
cincoenta no con,i:unto das disciplinas obrigatorias da série''-
0 que se determina no artigo acima citado não foi jâmais 
posto em pratica. Sempre foram considerados approvados 
na séde final ou promovido á série seguinte, dispensados 
da prova oral, os alum.nos do curso secundaria que obtive
:ram nota igual ou superior a trinta em cada disciplina e, 
concemitantemente, média arithmetica igual ou superior a 
quarenta no conjunto das disciplinas obrigatorias da sé!'ill 
i : exaetamente o que se le no Decreto n. 23. 475, de 20 de 
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novembro de Hiss. Nos dois annos anteriores se deu o mes
mo. Tambem, no syetema de exames parcel!ádos, a nota de
approvação . era 3,5:1., em cada. disciplina, isoladamente . As
eiln, pois, o que proponho neste art. 20, é uma medida con
sagrada pelo uso de muitos annos . Nem se diga ao menos 
que exijo pouco. Sómente alumnos applfcados conseguirão· 
nota igual ou superior a trinta em cada disciplina e, conco
mitantemente, média arthimeLica igual ou superior a qua
renta no conjuncLo dás disciplinas obrigatorias da série . 

Pelo que se lê no § i 0 do art. 41 do decreto muita& 
vezes citado. "A nota final em uma disciplina será a média 
ponderada das outras finaes de trabalhos escolares, provas 
parciaes e ·prova final, adotando-se como pesos, respectiva
mente, os numeras f , 8 e f". Neste caso, a prova oral ó 
uma inutilidade traba!hosa, porque concorre openas com um 
decimo da nota de approv~ão ou de reprovação. Diffioil
·mente um alumno sem média durante o anno e sem médias 
nas provas p·arciaes se salvaria com a prova oral. Tão pouco 
concorrerá a prova oral para a reprovação de alguem. Se é 
inutil e trabalhosa, deve set' supprimida. E' o que propG
nho no § i O do art. 2o. 

Relativamente á nota final de desenho, mantenho, inte
gralmente, o que determina o § 2° do art. 41 do Decreto nu
mero 2!.24:1, de 4 de Al>ril de 1932. 

Do art . 3.0 Neste artigo se propõe seja concedido ao 
alumno do curso secundaria o direito de prestar, na pri
meira quinzena de marco, exames de duas disciplinas. E' 
ju5to que assim se proceda, porque durante as férias o can
didato poderá, perfeitamente, estuJar o programma. do duas 
disciplinas. Quem em nove mezes aprende de sete a onze 
disciplinas não poderá apprender duas em tres mezes, se o 
quizer? Certamente. Não se diga que o presente art. 30 
contém uma fnnovação. Quasi sempre se fez quanto 
nelle se determina. Apenas, em Marco deste anno, de accor
do com o Aviso ministerial de 7 de J81n~lro do corrente~ 
foi illimitado o numerô de disciplina em que o candidato se 
podia inscrever. 

Os paragraphos 20 e 3° do mesmo art. 3° prescrevem 
a maneira de realizar os exames de segunda época e de apu
rar-lhes as médias. Mandam observar a prax6 usual e não 
carecem de justificativa. 

Do art. 4.0 O art. 40 manda appUoar, mutati1 mutandi.t, 
ao curso commercial. o que determina o art. ~ para o se
cundaria. A equida.de manda seja approvado. 

Do art. 5.0 Nos cursos superiores, .os alumnos que têm 
obtido médta igual ou superior a seis têm sido considerados 
opprovados, r.om dispensa da prova oral, em diversos anno.s 
consecutivos. E'· exaotamente o que se propõe neste art. 6°: 
uma medida jâ post.a em exeouçl!.o varias ve~es. 

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

16 

Tem a palavra. o Sr .. Mozart Lago, primeiro orador i-ns
eripto . 

. O Sr. Mozart Lago requer e obtem permissão para falar 
da bancada. 
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O Sr. ltlozart Lago (Pela. ordem).: --..:Estou inscripto, 
Sr. Presidente, para falar na hora do expediente •. Antes, · 
porém, de iniciar minha oracão, desejava que V. Ex. me in
formasse qual o objectivo determinante da sessão de hoje, 
porquanto vejo figurar: na Ordem do dia a votação de ape- •· 
nas dois requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE - A sessão de hoje foi convocada 
principalmente para que se pudesse PL'oceder á leitura do 
parecer da Commis.:;ão de Orcamento sobre as emendas apre
sentadas em 3& ·discussao. 

O SI\ .. MOZART LAGO - E esse Parecer já se encontra··· 
sobre a Mesa·? 

0 SR. PRESIDENTE - Ainda não. 
O SR. MOZART LAGO - Neste caso, deixo de prose

guir nas minhas considerações, reservando-me para falar 
opportunamente. (.~uito be7!1.) 

O Sr. Acurcio Torres- Peço a palan•a., pelo. ordem. 

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

Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, ao or-
çamento da Receita apresentei uma emenda que tomou o n. 1. 

Leio no Diario do Poder Legislativo de hoje que 
essa emenda não fóra acceita por V. Ex. Sei que " 
Regimento determina a não aooeitação peia Mesa de quaes
quer emendas tidas como inconstitucionaes; e, co.mo sei tam
bém que a emenda a que venho de me referir não envolve 
materia de inconstitucionalidade, pediria a V. Ex. man
dasse retificar o Diario do Poder Legislativo nesta parte, 
pois só por equivoco posso attribuir venha public11da a dfl· 
claração de que a Mesa não acceitou a emenda por mim of
ferecida ao orçamento da Receita. 

Essa emenda - e aproveito o estar ua tribuna para di· 
zel-o -, se é bsm verdade que, por ella., possa haver dlf
ferenca para menos na receita eventual por multas, não ó 
menos verdade que nella se estabelece um principio pelo 
qual, desde logo, entrarão para os cofres e1a Nação muitos 
e muitos contos de réis, devidos por contribuintes do im
posto sobre a renda, uns porque não fizeram a respectiva 
declaração em tempo util, outros porque fazendo-as, não 
satisfizeram, entretanto, O& pagamentos, 

Sendo assim, Sr. Presidem te, solicito a V. Ex. mande 
retificar a publioacão do Diario do Poder Leuislativo, pois, 
ou a emenda deve ser acceita, pelas rnzões que aoabo de ad· 
duzir, no orçamento da Recaita, por nli.o envolver inccmsti
tucionaUda.de, ou deve, mediante parecer da Commissão de 
Orçamento, constituir projecto -em separado, para entrar 
immediatamente em sa discussão. (Muito bem.) 

· O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre Deputado 
que a emenda a que se refere figura como n&o teltdo sido 
acceita, em consequencia de um equivoco. O Diario do Po
deT Legislativo publicou-a como I"Musada, mas tal não se 
deu. Sobre ella a Commissã<J de Orçamento vae emitt.ir Pa
recer, poís foi acceita. 

C. D. - VOLUME VI 29 
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---Ub'·1W(.ItJá1~r~r·es: .insei'iptos. 'Se- mais· nenhum dos 
~.í~ ·.· J;:!ép:tltattos ql.Ter,·-uSl\1' dá. palaua, 'vae--se passar á Ordem 
~:iJiá'.:,-<'(P~tu!l}, . .:. · 

· Ol\DEM DO DIA· 

. O Sr. Pr~idân~e - A lista. de presença accusa o compa
reciméiito de 1 o~ Sre. Deputados . 

Não h~ numero para"'·se proceder á votação da materia 
constante da -_Ofti!em do Dia . . 

·. Vou levantar a >Sessão, convocando o'U!ra extraordinaria 
~.rara:' hoje, ás 17 hora~ e 3Q minutos eom a m~ma 

ORDEM DO DIA 

13 

Votacrut_ do Requerimento n. 85, de fj34, do Sr. Thioars 
Perissé, de informações sobre se as emp~sas concessiona

. rias ou contractantes de serviços publicas já se adâptaram 
ao que estatue o art. 136 da Cónstituicão (discussão unica) • 

Votação do Requerimento n. 86, de 1!}34, d"O Sr. Mozart. 
Lago, de infot'macões sobr-e estudos propostos, attinentes a 
ferro-viarios (discussão unica) • 

Levanta-se a Sessão ás 1'5 horas e 20. minutos. 

(FIM DO 50 VOLUME) 
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