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engenheiro) - 103. 

E.otnldaa <le rod~ea (Projeet o n . 73, d" 193t, reorganizando o 
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E,tracla-. de Fer ro ' 
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rados - i20. 

F 

F•'brlea ele Cartuc ho• d e Infantaria (Orgs.nizaçil.o do quadr o do 
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Faculdade de MedldDIO da Baltla - 362 a 368. 

FJUettdtlllll de Santa Crn~ e SUo Bfl'n.to (Um pedido de i nform~t

ções) - Vêr sob o titul o " Requer imentos"_ 
Federaçllo elo Tna•alho tio DL.tTJc to l="'ecl.t"ral (Uma n ota publi

cada no j ornal .. Avante") . 
Fl11a11ça8 de outr'ora ( Artl~o publicado no .. Corr eio d:t M:~.nhti.". 

do Sr . Mario Ram'os) - i04. 
Fwncelonall.t&mo publico (DeCcsa <JD~ direitos d o ) - 27 a 279. 

G 

General Gabriel Terr:1, PT~side:nte do Ura1:11•:v (Recep~ão d o ) -
211, 38 •. 

Go"Ter.Do d<tollll ElttAdo"' -: 

Projecto n . 16, dt'l 1934., dispondo que sejam t:xcrcidO$ llelos 
P r esidentes di)S r esper.t ivos: 'Trlbuna~s de Justiça. no pc~ 

r iodo mencionado - 2~G, 228, 229 a 238 . 
Gr.;ve (A ) df)H open>.rlo" dR Fnbrfen cl<" Ba1>f;1\ e att~ntaclo• nos 

..,,.. dl:reltoa - 356 a 361 . 

GlUU'du Noetu:rna do Dlstrlcto Fede-r:s.1 . (Decr eto do Gover n o Fro
vlsor fo sobr e a) - ! 06. 
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HomeaftC'e• a Portos;AI, »~la datll da la•tallnçAo da RIPPUbliC'a 
486, 496 . 
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lndlcnç6e• 1 

N. 46, de 1934, do Sr. !\fo::art L ago. restabelecendo a.s :uHlít:n
oia.s p ublicas e a s recepções aos Congressistas, om d. la.s 
e horas ce!"tos - 8. 

N. 13, d e 1934, do S r . Moza.rt Lago, tornando effeetiva a am
nlatla. d ecretada pela Constltulçllo em "l'lgor - 104. 

Do Sr. Aeurcfo Torr~s, sobre normas constltucíonaes. no 
toe&nte aos funcc!onarlos publicos <Titulo VII da Con stl· 
tulç!to) - 312. 

I:nt:or..aç6ea 1 

Do Mlnlsterio da G u erra, s obre Requlslciles ::llillta.rés - 214. 
Do Mlnlsterlo do Trabalho, s o!>re suspens4o d e gratl!lca.;:iles 

a.ddlc tonaes - 215 . 

D o Mlnls t erlo da Jus tlt,:a. sobre decisões do Superior Tribunal 
de J'uatlça Eleltora.l - 243. 

Do Mlnlsterlo do E x terior : s obre gratlflcacíles addlc lonaes a. 
funccfonarios dO mesmo Ministerio: e sobre "A c tos In ter
n acion aes vt~entes••, no Brasil - 244. 

D o lc!lnlsterlo da. Educaçil.o, sobre Institutos de Ens ino - 244 . 
Do Mtnlstcr lo da J'ustlca, •obre ~atifle&cões addicionaes a 

funcclonarios deuse Mlnlater io - 385. 

Do mesmo lf.lnisterlo, sobre a orga.nizaçlo judiciaria dó Es
tado do Esplrlto · S&nto - 3U. 
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Do Mtnisterlo da. Marinha, sobre a. sltua.g§.o dos ;>roressores, 
cujo quadro to! creado por DQcreto - U 7. 

Do Mlnisterlo da Educag§.o, sobre dispensa do pessoal eon
tractado - ~03. 

In tervençlio no Estado do Rio de Janeiro, na Pros!dencla do 
Sr. Arthur Bernardes - 324 a. 338, 340 a 34S. 

J 

.Ju.stl~ MHJta .. (Projecto n . 90, de 1934, tornando extensivas aos 
actua.es funcclonar los da Justlca. Militar, do quadro do oer
viço acUvo d o Exercito. as vantagens concedidas aos tunc
cionar!os da I>lrector!a. Geral da Contabilidade da Guerra) 
- 315. 

M 

Mnttdaclo de Se&'ltrDDçtt. ; 

Projeeto n . 79, de 1934, regulan do o l'espectlvo pl'ocesso ,__ 118. 
JJ.Jnl ~e D.nn•e a (Um requerimento do cida.dAo J osé Cunba San

tos , sobre um plano de "uste!o do serv!go contra o) - 21ii. 
lll'tmortal de 1•u.celoDAJ:IOa elo JI~.S.tetlo da FueJU!a - 467. 

Me~n~:e:m do Sr. :Preat4ettte da :Re-pablfca, 811baerteâdo 6. appro
vaç6o o de-ere to reaoYe•do »ãra a Lecaçlo da DoUvJa o ED
vlallo Extrno.olllllll'Jo e Kf_DS.tro de z• elJtMe Oetavl• Jl'fallto, 
d • Eml>alxada cl• llet,rlea - 2H. 

M:onteplo mWtJOr Qa PoU<!la MUltar do J)Sat:rkto Feclenl (Pro
iectos ns. 101 e 103, de 1934) - 489-491. 

lll:uteos de el..,..e do E:u.,e!to (ProJecto n . 83, de 1934, equipa
rando-os ao~ sar&"entos) - 2i5. 

N 

Nave .. açlo d010 rloa Toca•t1,.. e A'l'IIK1l&7a (Projecto D. 3&, de 
1934) - 205 . 
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Offlelaea• 

Av!ador~s. sub-m&chlnistas e medtcos r ad!olOBIStiU da Ar· 
mad:J. e do Exercito (Projecto n. 76, d e 18U)- l U e 117. 

Da.a Pol tc las MUltares dos Estadoa (ProJecto n . 78, de 1934, 
equiparando-os aos da. Policia M!lltar do Dletrtcto Fe· 

· deral) - 117. 
Oft!eto da }ll'refeltura M•.llfctptd de Jals de B6ra~ soltre •e.'I""Vleo 

d e -....,h{culos (Intorma~;ões) 103. 

0 .-çam.ent•• c: 

I>a. R eceita Geral da Republlea. (Projecto n. ~5, de 1934) - 30. 
Do Exterior (ProJecto n . 48-A. de 1934) - U a. 34, nz. 
Da. Educaçlto e Saude Publica. (Proj ecto n. 62-A, de 1834) -

:14 a 93. 473. 

Do Trabalho· (Projecto n . 61-A, de 1934) - 93 a. 96, 473, 
Da Guerra <Proj ecto n. 50-A , de 1934) - 162, 473. 
Do In terior (Proj aato n. n-A, de 19at) - 170, 4&2. 
Da Agt-laul tura (Pro.lecto n. 54-..A., de 193H ,_ 184, i 79 ... 
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Dll Marinha.· (Prolceto n. (9-A, d e 193'> - 193 a 195, 232, 
284, ~15. 

Da Vla.cil.o (Projecto n. 63·A, de 193f) ,..- H6 a. 209, 473, 4H a 
477, 477 a 479. · 

Ord- 4o •IA - 96, 209 a !11, 224, 239 a 241, 287 a 290, 299 a. 302, 
SOS a 30_8, 378 a 38! , H1 a 412, •79 a. 483 . 
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P'edro li c D~ The:reza Chrl.atlua (U_ome nagem a) - Vêr "'D. Pe
dro li", etc.). 

Policia• :Mlllta~eB r 

Projeeto n. 78, d e 1934 (Garantias aos oCficlaes . dos Esta-
dos) 117, 308. 

Prolecto n . 88, de 19114. <Organlzaç!lo C.a•> - SlS. 
ProJecto n. 89, de 1934 (Applicacão a... Polícias Militare• do 

Codlgo Peno.! Mili tar e da Juotlça Militar) - ~H. 

P r oj eeto n. 94, de 1934 (Quadro de a spirantes a oftlc la.l das ) 
- ~18 a 419 . 

Projecto n. 95, de 1934 (Regalias de sargentos aos corne tel
ros-m<>res das) - 419. 

Proj ectos ns. 101 e 103, de 1934 (Creação do m onte pio m i
Jit a r na P. M. do Distrlcto F ederal e nas P olicias Mili
tares para. os of!lclaes e sargentos) - 48,, 49.1. 

Pro,ecto n. 104, d e 1934 (Garantias aos offic!a.es, sa rgentos ~ 
p raças das ) ,..- 492. 

Projecto n. 106, de 19S4 (Faculdade a ou orticiaes e sar~entos 

das - a matriculas nas escolas prof!sslonaes) - 49~. 

Polltlca -· Eatad.,. • 
Rio Gra.nde do Sul - 384. 
Sergipe - 398, 513 a 615. 

P arahYba - 400 a •os, 440 a. 454. 

SILo Paulo - 462 a. 465. 
P lauby - 519 a 523 . 

Portu&'al e BruU 1 

Homenagem á Repubtlca Portugueza. - 486 c 495. 
Pn•lo Nobel da Paa ,..... 291 . 
Prefeitura do Dlatrteto F ederal (Convite dos tuncclonarloo da) 

4. 
Prdeltllr& lllunlclpal •e Juiz d e F6u. (Offle!o da) - . 102 . 

Plrefeltwra do DJatrfeto Federal (O requerhnento de um funcaio-
narto da) - 5~7 a 554. · 

Protl...., d e eD&• Dlla!ro (Telegram.tna d a Congr egacãti da. E scola 
PolytQcbnica de Silo P aulo) - Vêr sob o t itulo "Escolas• 
- 103 •.. 

ProJectos • 
Do Sr. Vergueiro C esa.r, creando a "'Caixa de Garantia s e 

Prevldencla. dos Corretores da Bolsa de Fundos Publicos 
do Rio d e Janeiro• - 15 a zo. 

Do Sr, Prado Xtlly e outros (Cre:llto supplementar) - Ver 
eob o titulo • Credltos• - 1 06. 

Do mesmo e outros, reorganizando os ser'Yiços t41der:l ~l!l d o 
estradas da rodagem e dando outr as providencias - lt7,_ 
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Do mesmo e outros, sobr·e reajustaxnento de :tuncciona.rlos ti
tulados da E_ de F. de Therezopollo - 109, 111. 

Do me•mo e outros - Vêr 30b o titulo "Officlaes avla.doresw . 
11:3 a 116. 

DG Sr. N~greiro~ Falcão e outros (N. 'i S. dE 1934. tornando 
extensivas aos oUiciaes das Policias MHitares dos Es
tados as garantias de Que go.a.ro os da Policia do Dls
trcto Federal) - 117, 308. 

Do Sr _ Nogueira Penldo e outros (N. 79. d e 1934, regulando o 
p rocesso de mandado de segurança ) - 118. 

Do Sr. F'erreir~ de Souza fi ou!:ros (N . SO, de 19~4, regul,i~.ndo 

a .::::omposi~áo da COrte de Apnenac§.o d o D istricto Fe
deral e o proviment o d as vagas que .oceorrereDl na. J'us-. 
tõça Eleitoral d o m esmo Dls trlcto) - 119 . 

Do Sr. Negreiros Falcão e o utros. concedendo aos til h os dos 
funccionarios p ublicos:, c\"qiS Q militares~ a.ba.timanto nas 
m ensalidades, nos e~ta.belectmento.s de ensino secundarlo 
da U n Hio - 21&. 

Do Sr . Alberto Din{z e outros, dispondo sobre a reorganl ... ' 
zaçi!.o administrativa do T errltorlo do Acr e - 217, 218 a 224. 

D o Sr. Negreiros Falcão e ou tr os, sobre vanta~ens e retalias 
aos tenentes convocados. e sobre a s ltuac;:ü.o dos rnesm.os 
- 245, 246 

Do Sr. Ruy Santiago Q outros, suspendendo ~ por dots annoliJ, 
os descontos em folha dos servldoreo do Estado - 249. 

Do Sr. l>!egrelros Falca.o e outroe, •obre or~;anlzaçll.o da.s Po
lloia.s Militares; e do mea mo, sobro a Justf<:a das P olicias 
Militares (Projectos «S. S8 o 89, de 1934) - 313 e 314. 

Pto-orle.lade l••u•u>butnrla (Projecto regulando o exerciclo da) 
- 319. 

R 

Raollo Educadora Paall.otn (Sociedade) - Telegra.mma sobre o 
uso de mlcrophones para propaganda ele itoral - as7. 

h.•a.JUMtamto-nh~ do,. -tut:.~c:tonarloa tltaJndo• da E . •e F . ele Tll.er~

sopoll" (Projecto n . 75, de 1934) - 109. 111. 
~preftntllçile. s · 

De Thêo da Veisa Quaas, sobre a erea~:llo d e em Tribunal 
para interpretar a appllcaçl1o do Estatuto ·dos Funcclo-
narJos P ublicas - 103. · 

De runcctonarlos publicos, sobr e conslgnacões em !olhtJ. - 2H. 
ft.e .. aerlllleato• :: 

:Oo Sr- F urtad<> <I e l'>lenues e outros, pedindo tra.nscr!pcl!.o 
nos A.naaes do a ttfg-o ~Fina.nças de outr'ol"a". do Sr. Ma
rio Ramos, l)Ublieado no "Correio Oa. Manhã" - 104. 

Do Sr. ll{ozart Lago, l)edíndo lnfoi-macões sobre promo~ã.o e 
nomeaçilo no quadro de tuncclonarlos da Universidade ao 
Rio de Janeiro - 133. 

Do Sr. Th.iers Perlssé, pedindo lnformneões sobre o eontracto 
. da Prefeitura. do Dl$trloto Federal com a. Ltg-ht and Po· 
''!~r~ para a ex:plora.cft.o dos a e rvloo• de energia. el&ctri

·.ca.·- lU. 

Do Sr. Adolpho Berg-amlnl, sobre andamento de proJecto 
-238. 

Do Sr- Acyr Medeiros, sobre venda de · a.rmamentos - 266. 
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Do Sr. AI cantara Machado, sobre relntegraç5.o dos protesso
res vltalic!os da Escola Militar - 267. 

Do Sr: .Antonio Rodrigues, sobre o contracto da "FundaQlLO 
Roeketeller ", eoltl o GovernO da Unlão - 271 . 

Do Sr. Aeyr Ke<lelros, sobre a construcça.o de casas para 
operarias, em Bem!lca - 29 6 . 

Do Sr . Paulo Filho, padindo tranocripçlLo no Dlarlo de> PodeT 
~g!•lattvo de discursos d os Srs. J olLo Augusto Alves e 
De putado Milton d~ Carvalho, proferidos no "-lmo~o ot
!erec!do ao ultimo - 296 . 

Do Sr. Acyr Medeiros, pedindo Inf ormações ao Minlsterio da 
Educação - ~94. 

Do Sr. No!<uelra Penido, e outros, pedindo a nomeaçil.e> de 
uma commlssil.o de cinco Srs. Deputados para a.presentnr 
cumpl"itnentos ao Sr. Cardeal Pa.eelU, pgr occs.slão de sua 
chegada. a o porto do Rio de Janeiro - 493. 

Do Sr. Ada.lberto Corr~~ sobre aervlço de c:otoniuçil.o das 
fa~endas de santa Cr uz e Sll.o Bento -- 437 a 439. •9f . 

Do Sr . Ole~;arlo Marlanno e outros, pedindo um voto d e con
&"Tatuln.~ões â Republ!ca Portu$"ueza, pela data de ~ ~e 

Outubro - 495. 
Do Sr . José de S t , pedindo a publleaçllo de d ocumentos rela

tivos â admlnletraçlto d& :Pernambuco - 503 a. 505 . 
D o Sr. Acyr Medeiros, s obre militares refoÍ'ma 4os adrglnls· 

trat1vam.ente e tun~clonarlos pÔstos em dtsponibltldade -
l OS a. 412. 

Do Sr . Acyr Medeiros, sobre taetos oceorr!dos nas reparti· 
ções do .Minla t er lo d a E dueaçll.o - 4U a. 431. 

D o mesmo, pedindo Informações sobre o r esultado do lnq ue• 
rito relativo ao cambio negro, e sobre o afastamento da 
aub·ot!lelacs e •o.rgantoo cl• Armam., ref ormados adml• 
n!atratlvamente - G23 a. 527. 

Reat" ID.O!'tAel de u . Pedro Jl e de D. Tbe resa Obrl•tlna -
510 a 512. 

s 

Snlarlu mlnlmo para o• llanea~loa (Prolecto n. 93, de 1S3U - an. 
Sarseato• ~OJnJBilllloDadM ~ ttrYoradM do B::s:erclto (Dtspostç:to so· 

bre os) - 420. · 
S•rgeatoa diDlo-adoe. em. Odo atolosla (Aproveitamento dtJ.S) - 421. 

Servlco tei•phoiD.Ico (Uma carta do S r . Me m de . Sá.) - 252, 255. 

Slt.açtlo da b~su•••• e de. proletariado - -122 ~ 133. 

S•cledad• l!.adJo Ed•.,..4e>rA Pullll&ta (Vm t elegra.mm& de protes· 
to da)- 367 . 

S:n"ll"ato do• lllllr'-'e•elr•• (Um ortlelo do) - 257 a 2GS. 

S7Dd.leato doa Contaêlore• õe Nlctllt::rD7 543. 

T 

Teaorttorto tl4 A.c.-e : 

R eorganlzaçlLo a.élmlnlstra.tlv& do me$mo - 218 a 224. 
Tr1lnaaal de Coat.aa - f87. 
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54• Sessão, em 24 de Setembro de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Thomaz 
Lobo, i' Secretario 

1 

A's H hol.'"as, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Christcvão Barcellos, Thomaz Lobo, 
Waldemar Motta, Alberto Diniz, Veiga Cabral, Moura Car
valho, GM-ofredo Vianna, Luiz Sucupira, Leão Sampaio, Pon
tes Vieira, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Herectia
no Zenaide, Pereira Lira, Barreto Campello, Simões Barbo
sa, Góes Monteiro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Ro
drigues Daria, Deodato Maia, Manoel Novaes, Negreiros Fal
cão, Henrique Dodsworth, Olegado Marianno, Mozart Lago, 
Adolpho Bergamini, Raul Fernandes, Lemgruber Filho, 
Francisco Marcondes, José Braz, Augusto Viegas, Matta Ma
chado, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, João 
Beraldo, Lycurgo Leite, Bueno Bra.ndão, Alcantara Machado, 
Barros Penteado, Moraes Lem€, Nero de Maceeo, Renato Bar
bosa, Fanfa Ribas, Gaspar Saldan-ha, Ferreira Netto, An~onio 
Rodrigues, \Valdemar Reikdal, Sebastíã.o de Oliveira, Mario 
Manhães, Alvaro Ventura, Pedro Rache, Pinheiro Lima, Abe
lardo Marinho, Mario Caiado. W<!lter Gosling. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de .56 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo de 2•) 
procede a Jei_tura da Acta da Sessão antecedente, a qual é, 
sem ohservacocs, approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitur;;;. do Expediente. 

O Sr. Thomaz Lobo (i• Sec)"etario ) procede á leitura do 
seguinte 

Officio: 

EXPEDIENTE 

2 

Do Sr. Director da Faculdade de Direito da Universi
dade do Rio de Janeiro, de 22 do corrente, agradeecndo a 
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manifesta~ão de pesar desta Camara pelo fallecimento do 
desembargador Virgilio de Sá Pereira. 

- Inteirada. 

Representação: 
De carteiros sobre a construcção do hospital de classe. 

- A' Commissão de Funcoionarios Publicas. 

Convite: 
Dos Funccionarios da Prefeitura do Districto Federal 

para os Srs. Deputados assistirem á missa em acção de 
graças pelo anniversario do Dr. Pedro Ernesto, Interventor 
do Distrioto Federal. 

- Inteirada. 

E' lido e vai a impdmir o seguinte parecer: 

N. 71- 1934 

Ab1·e, pelo Ministerio dct~~ Relações Exteriores, o credito es
pecial de 15 :0005000 para pagar a gratificação m..:msal 
a um embaixador nomeado {óra do quadro 

(Finanças, 3, 1934) 

Em mensagem enviada por intermedio do Ministerio das 
Relações Exteriores, o Presidente da Republica solicita a 
aberturo do credito especial de 24 :000$000. Acompanha es
sa mensagem uma exposição de motivos do Exmo. Sr. :'.ii
nistro das Relações Exteriores, que justifica plenamente o 
mencionado pedido de abertura de credito. Destina-se este 
ao pagamento de gratificação legal ao embai:x:ac!or ultima
mente n omeado para a Cidade do Vaticano, no periodo de 
Agosto a ~farço de· 1935. 

Essa gratificação é estabelecida pelo art. 12, da Lei Or
ganica dos Serviços Diplomaticos e Consular, decreto nume
ro 24.239, de 15 de Maio de 1934, que, permittindo ao Go
verno nomear p essoas não pertencentes ao serviço diploma
tico, para as funccões de embaixadoi", determina que taes 
pessoas recebam, além da ·dotação para. representação, uma 
gratificação de importancia igual á dos vencimentos de Mi
nistro plenípotenciario de primeira classe, ou sejam réis 
3:000$000 mensaes. 

Entretanto, ha a considerar que o pedido desse credito 
é feito até Março, em face do regi.men de gestão financeira, 
adoptado na contabilidade publiéa, pelo Governo Provisorio. 
Mas a Constituição :restabeleceu o exercício financeiro an
nual, que se inicia a i de Janeiro, e termina a 31 de Dezem
bro. E os orçamentos vão sendo assim elaborados. 

Dest'arte, parece natural que sómente se deva dar cre
dito pedido até 31 de Dezembro, correndo o restante da deo;
pesa pBlo orçamento que vae sendo organizado. 

Sob esses fundamentos, submette a Commissão de Fi
mmcas ao voto do plenario o seguinte proj~cto de lai: 
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O Poder Legislativo decreta: 
Artigo uni co. Inca aberto, pelo Ministerío das Relações 

Exteriores, o credito especial de i5 :000$000, correspondente 
á gratificação mensal até 3:0005000, de Agosto a Dezembro 
que compeLe ao embaixador nomeado para a Cidade do VaLi
cano, não pertencendo ao serviço diplornatico, e de accôrdo 
com o art. 12 da Lei Organica dos Servicos Diplomaticos e 
Consular, decreto. n. 2t..239, de 15 àe Maio de 1934, revoga
das as disposições em contrario. 

Sala das . Commissões, 11 de Setembro de 1934. - João 
Simplicio, Presidente. - Abelardo Ver{!uciro (Xsar, Relator. 
- _Ribeiro Junqueira. - Fabio Sodré. - Nero de Macedo. 
- Mario de A. Ramos. - Pauw Filho . 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PAl\ECEn 

Senhorc> l\Icmbros do Poder L egislativo - Havendo 
necessidade da aber tura de um credito especial, na impur-
Lancia de v inte e quatro contos de réis (24 :OOOSOOO), para 
nttender ao pagamento, no período de ag-osto corrente 3 3 1 
de mar~o d~ 1935, d a gratificação estabelecida no artigo 12 
do d ecreto n. 24.239, de i5 de rnaio de 193 t, a um embai
xadoT·, não pertencen te ao Serviço Diplornatico. solicito nC3$C 
sentido as necess:;,ril:s providencias do Poder Legislativo p ata 
t1 concessão do mesmo c·redilo. 

Rio dE? Janeiro, 7 de Agosto 'cte i93t; . - Getulio Varu as. 

E~OSIÇ.:Í.o I>E MOTIVOS 

Efn 7 de Agosto de 1934 . 

A S. Ex . o Sr. Dr . Getulio Dornelles Vargas, Presidente 
da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Senhor ,Pr .esidente. 

O artigo 12 da Lei Org-anica dos Servicos Diplomatie•.' 
e Consu;ar, promulgada pelo decreto n . 24.239, de 15 d!:i 
Maio de 1934, dando ao Governo a faculdade de nomMr pesQ 
soas não .pertencentes ao Serviço Diplomatico .par_;t as fun
ccões de embaixador, estabalece que taes embaixadores, aut 
não fazem cffectivamenle parte qo quadro <l}p!omatico, re
ceberão, além da representaciX_c., uma gralificaç~o de impttr
tancia igual a dos vencimentos de um min istro plenipc!.en · 
ciarío de primeira classe. 

Como V. Ex. sabe. os vencimentos de u m ministro ple~ 
ni'Potenci11rio d~ primeira clas3e são de 3:000$000- rnensMg. 
Essa é, portanto, a gratificacão Il!.ensal que compete a urm. · 
pessoa, não pertencente ao Se~:viço Diplomatico, · norn.:atl;:; 
para exeL·cer as funcc;ões d~ embai:Iador, ern commissão. 
. Para o pagamento desoa gra,tificaciio ao ~mbaixador u1-

bmamente nomeado para a Cidade do Vaticano, no período 
de agosto a março de i 935, torna-se n.ecessaria a abertura de 
um credito especial de vinte e quatro cO'lltos de r éis 
(24 :000$000)' DOS termos do artigo 80. paragrapho s·. do Co
digo de ConLabíliddae P ublica da União. 

A' vista dos motivos expostos, rogo a V. Ex. solieit!L~ 
do Poder Legisl~.tiva a conces_;;ão do referido credito especiaL 
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Tenho a honra de renovar a V. Ex., Sr. Presidente. os 
protestos do meu mais profundo re!;peito. - Josê Car~oõ de 
Macedo Soares. 

4 

E' lida e vai á Commissão Executiva ~ se. 
gulnte 

!N"OICACÃo 

Indica 3e}am Te$tabelecida.Y a, audieflCias pubEica:! 1': 2:! 
recepções aos c<mgres3i8tas em dia$ e hora3 certo3 

N. 46- f934 

(Commissão E;{ecutiva. 24 - 1934} 

Indico, ouvid~ a Camara. dos Deputadço;, após parec6: da 
Mesa, seja esta autorizada a dirigir-se no Sr. Pre~idel!.te da 
Republica, e aos Srs. Ministros de Estado. solicitando-lhes. 

a; providencias no sentido de serem integralmente esta
belecidas as praxE's segundo as quaes o Povo, ]l_elo mer.os 
uma vez por semana, tinha um dia e alguma~ bora3 pa.-a 
falar directamente a SS. EExs . , na~ eliamadas audie!b'lias 
publicas; 

b) sejam restabelecidas as horas previamente marcada~ 
em dias cortos, para audiencia aos congressistaa. 

Sala da~ Sessõt>s, 24 de Setembro de 1934.- Mozart Lago. 

Justificação 

Logo depois da Revolucâo de 1930. il delírio da popula
ridade que aturdia as autoridade.s mvestiilas no poder pelas 
arin~s. levou-as .a e.-,:aggeros, que chegaram a embasbacar as 
almas simples. Fogo <!e palha. porêm ... O Sr. Getulio Var
gas, por exemplo, vmha de t<l$i, quasi diariament-e, ao dentista, 
e reduziu a dez contos de réis os vencimentos do Presidente 
da Republica. Passeiava a pé, na praia do Flamengo, quad 
todas as tardes, vestido de b1•im ~caçador", nacional. legitimo. 
como oa jornaes noticiaVam, em companhia, ãs vezes, do il
lustre- Sr. Carlos M,il."'timiliano com o seu horroroso cachorro. 
Era possível falar ao Dictador, em plena r ua, pois, inclusive, 
S. Ex. fiscalizava, directamen,te, o consumo do alcool-motor 
tornado obrigatorio por · decreto, os t_rabalhos das commis
sões patrioticas que arrecadavam nickeis para pagamento da 
divida externa do Brasil regenerado e o uso dos automoveis 
officiae.s recolhidos quasi em massa aos armazens do Cáes do 
Porto, mas que continuavam a apparecer, como ainda hoje, 
em toaa par te . O Sr. Oswaldo Aranha achou pouco uma 
audiencia publica por semana, no Ministerio da Justiça. Da~ 
va-.as, diariament.e, e a qualquer nora, talv~z para ter tempo 
de ouvir a quantQs iam intrigar 0s dOl,l.Os dos cartorios da 
Justica Local com S . Ex., e conseguir que fossem demit,.. 
tidos. corno o foram, sem justa causa, abrindo vagas appete
cidas . Outros altos dignatarios do poder igualmente se exce
deram em novidades democraticas para, logo após, as es
t:tuecerem e tornarem aos habitas actuaes, de todo abomina
veis. Hoje em dia, o P.ovo, e mesmo os portadore_s de "pis· 
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talões" so:!frem ill.ntimer.as diffieuldades para ehel@r&m · a 
SS. EExs. E' mais facil falar ao Papa, como $e diz ·na gyi'ia 
popular ... . 

Mas, é de justiça que se saliente . Os congressistas não 
passam pelos mesmos di~sabo.res. São attendidos a ... o.l.mlquer 
hora, em regrã. Não éJ porém, das melhores, e §.Sa norma, 
para os representantes da Nação que não sabem ou. não 
podem perder tempo ou são educados. A falta da hora _certa 
e do dia para falar ás autoridades quando o assumpto não 
é urgente, gera uma infinidadj) de aborrecimentos que, a 
bem das autoridades e dos congressistas, precisam ser evi
tados. Aclemaís, o methodo, no tr.abalhQ, nunca fez mal a 
nir.guem. ·Os chefes de serviço, quando vão despachar, tam
bem não devem ser interrompidos como amiude acontece, 
com a chegadâ, a todas es horas, de Deputados, que nem 
sempre vão apenas cuidar da coisa publica. 

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

5 

Tem a palavra o Sr. Cincinato Braga. 

O Sr. Cincinato Braga - Sr. Presidente, desejo trazer ai) 
conhecimento da Casa uma missiva que, a proposito do u1~ 
limo discurso que proferi neste Parlamento, me foi dirigida 
pelo Exmo. Sr. Dr. José Maria Whitaker, ex-Ministro dú 
Governo· Provisorio e um dos espíritos mais dignos de aca
tamento que ~m passado ~~ª Pasta da Fazenda. (Apoiad<M.) 

Quando tratei do assumpto relativo ao controle cambial, 
no meu ultimo discurso, assignalei o prejuízo que para a e~
portação brasileira tem dado a fórma de execução do decreto 
que creou esse controle cambial, prejuízo que se eleva a 
1.600.000 contos, mais ou menos, tirados, SE'm lei que o au· 
torize, da exportação de todos• os E9tados. 

Na realidade, não exclui da responsabilidade pelas con
!equencias desse decreío o excellentissimo Sr. Dt-. José Ma~ 
r ia Whitaker, pela simples razão de que nominalmente não 
me refer ira a nenhuma das pessOas que podiam ter tido col
laboracão nesse acto. 

S. Ex . me escreveu uma carta, que com prazer quer.. 
ler da tribuna, at iro de f~ar ella constando dos Annae.1, tantG 
mais quanto, além de esclarecimento ãs palavras que aqui 
pro!e~i, ella é, lAmbem e ao m esmo iempo, corroboração dou
trinaria do que aqui disse, partida de uma autondade do 
valor do Dr. José Maria Whit.aker. · 

E' a ~guinte: 

"Exmo. Sr. Dr. Cincinato Braga: . 
Saudações cordiaes . Venho pedir- lhe lic~nca par& 

duas observações ao seu ultimo discurso relativo á po· 
litica cambial do Governo Federá !: 

Quandc; assumi o governo, encontrei e Cimlbi& 
preso á ta..'!:a n,ominal de 5 1!4. Com as cautelas de qu& 
podia lancar mão libertei-Q pouco depois, permane
cendo o rggime de liberdade de mercado até setembro 
de i93L · 

Por essa época, a baixa se pronunciára de maneira 
alarmante e, como sempre em taes caso§ . accrrtece, 
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maior pressão faziam, no mercado, os especuladores 
que os tomad(!res de real neÇ.essidade. 

Resolvi-me então a voltar ao regime de restrl
cções que encontrara, eom modificações, todavia, qua 
garantiam os interes~es do publi_co e salvaguar davam 
o Banco do Brasil c o Governo de qualquer suspeita 
de abuso t!In proveito proprio ou alheio. 

Taes rr,odificações consisti<!m na classí(jcação le
gal das necessídadeo cambiaes, que deveriam ser succes
siYamcntc attcn rlida~; c Lambem n:1 creação de uma 
commissno composta de um repres!'niante do Banco 
do Brasil, u·m da Associa~;ão Bancaria do Rio de Ja
neiro, outro da Associação dos Bancos de São P aulo, â 
qual incumbiria fixar as datas da distribuição do 
cambio comprado c as quotas a distribuir a ~ada 
Banco. 

As compras das letras eram feitas !!.Os preços qw: 
viyoravam na praça na data do decreto. Em 27 de Se
Lembro de Hl31. (o decreto é do dia 28), o Banco do 
Brasil comprava a libra a 58$400 e o doiiar a 15S500; 
em 15 de novembro do mesmo anno, na vespe:·a dt 
m inha retirada tio Ministerio, comprava a libra a 
f>S$5H e o dollar a i~ssgo . Não f oi, portanto, no rneu 
tempo que se reyistrou o preju.izo (ã exportação) n 
que V. Ex. alluditt. 

Outra .ponderação que necessito fazer é relativa- . 
mente ao deficit no período em que c!irigi ;~. pasta da 
Fazenda. 

Esse deficit !oi exclus ivam~nte dos quatro pri
meiros mezes. O orçamento tinha sido fe ito ás pre~
sas, no primeiro mez da RcvoluçflO, com os elem~nt.o~ 
que tinham servido ao orçamento anterior. Logo ::t:.~e 
se p ercebeu o decrcscimo enorme das rendas, fez-se 
a reforma que come•;.ou o. vigorar em maio, e dahi en, 
dianic não houve mais excesso de despesa sobre a re
ceita, conforme demonstr avam. mez a mez, os ba!aii
ccLcs da situacão do Thcsouro, que pontualmente, du
rante minha administrar:ão, p ubliquei. O ultimo d~s
ses balancetes está Lranscriopto a fls. 51 do meu livro, 
a que acabo de me referir. 

No orçament<~, então, est.:lva incluído o serviçe da 
divid:t externa, que aU.endi . in tegralmente. em especic 
até o dia 30 de setembro ,je 1931 . Dahi em dian~, o 
equi\'alenle das prestações vencidas foi · dE!PtJs il~do 
rea lmente no Banco do Brasil. conforme assignalei no 
meu discurso de despedida, o qual está a fls . 96 do 
citado livro. 

Gratissimo, anlecipada!Dente, pela at lenção que 
der a esl:ts ponderações, sou sempre de V. Ex. Am.-. 
Ador. c Cr . 0 - José Maria Whitaker. 

O trecho c.itado nesta carta e existente a pag:- 26 
do livro "A Administração F inanceira do Governo 
Provisorio de 4 de novemb ro de 1930 a 16 de novem
bro de i 931 ~ é o ~eguinte: 

"Seria facil persistir no mesmo artifício d e man
ter o Banco do Brasil. arbi!.rariamente .. uma tax:a al!.a 
par a .a compra de cambiaes, qu.e, por lei lhe compe
tia privativamente, sõ forneeend_o ao mercado o que 
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sobrasse de suas necessidades e das do Thesouro Na
dona!; mas (o grypho é do orador) "os inconveniente3 
que afinal Tesmtariam dessa falsa situação, sobreca,.. 
regando os nossos artigos expoTtaveis, destruindo o 
credito do ncnso commercio, e obsta.ndo a entrada de 
wvos capitaes, pareceram-me mais temiveis que o 
momenta.neo despTestigio Qtte adviria daqu.clla baixa, 
que· ·as circttm~tancia.s então irremoviveis tornavam 
"inevítavel, e cujas causas só lentamente poderiam ir 
send& corrigidas." 

Com immensa satisfação. Sr. Presidente, faço á tachy
graphia entrega da cópia desta carta e do trcd10 tio livro 
do Dr. José Maria 'Vhitacker, por ser uma opinião que 
vem corrobonr, com autoridade muílo maior do que a mi
nha, a qu~ aqui ewedi, no meu ultUno discurso. 

Tenho dito. (Jfuito bem; muito bem.j 

G 

O Sr. Adolpho Bergamini - · Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ado1pho Berga~ 
mim. 

O Sr. Ad(;lpho Bergamini (Pela ordem) - Solicitei a pa
lavra, Sr. Presidente, para pedir a inscr·ção nos Annae$ 
da tel~gramma que rpeu illustre colleg'l Llc imprensa. Sr. 
Pedro Timotheo, me envia de Porto Velho, c referente á 
administr-ação do capitão Aloysio Ferreir~. revolucionar!r., 
de 22, na Estrada de Ferro l\iadeira-?>lamoré. onde a~" i;;na
lados serviços foram presta _li os por esse dislincto milila1·. 

Resa o ielcgramma: 

"DeptJtado Adolph o Bergamini - Camara Depu
tados - Rio. 

"De Porto Velho - Presado conit·ade íllustre 
~mtgo. Acabo ultingi.r extr·emo territori o nactonal 
Ylagem P. Y0lho G. Mirim realizada estrada ·fet·ro 
!lb.deira Mamo ré agrad a!Jilissima impressão. E~ ta 
ferro-via logo atló;; advento Revolur;ão foi abando
nadh administra<;ão ingleza que explorava, virtude 
concew:\o . Para isso al!egou cl~fici! annuaes mccessi
YO. Designado di1·igil-n capilüo Exercito Aloysio Fer
reira, re\·aluc ionat·io 22, 24 e 30, d',a inicio sua. ges
tão em iO de Julho de 1031 conseguindo mercê novos 
methodos adopt:1dos restabel ecer plena regularmente 
trafego toda linha serve estações Porto Velho, ~anta 
Antonio. Jacy Paraná, Abunar, Villa Murtinho, Mirim .. 
Trabalham estrada cerca quatrocentos operarias. 
cujas familias localisadas vílla, cidades tem nomes 
aquellas estações concorrem seu desenvolvimento. 
Além obras vultuosas estações inicial terminal tooas 
demais reformadas completamente apresentam me
lhor aspecto. Varias pontes que se deterioravam fo
ram solicitadas. Grande porção material rodante in
teiramente abandonado foi reparado resultado au
gmento cerca duzentos e cíncoenta contos valor acti
·vo ferroviario. Tambem material flutuante constan-
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te emharcacões empresas servico Companhia passou 
por graudes concertos augmentaudo patdmonio. 
Occupando companhia extensa faixa terra na cidade 
P. Velho com installacões armazens diversos offi
cioe. mecanicos modelares considerados das melho
res norte Paiz, bem como numerosas casas destina
das residencia funccionario, todas foram remodela
das. Após dois mezes administração Aloysio Ferrei
ra estrada passou apresentar saldos reaes constantes, 
attingindo receita mensal media cento cincoenta con
tos. Productos mais contribuem movimentos trafe
go castanhas, borracha, couros que são exportados, 
emquanto são importados g1meros alimentícios, ves
tuarios. Estrada presta assim relevantes serviços de
fesa fronteira, concorrendo progresso nuc!eos flores
centes se estendem destes confins Amazonas até re
gião viziuho Bolívia. Tratando-se trabalho patrioti
co aqui se realiza longe centro mundo sem que delle 
paiz menor noticias, peco você paladino causas no
bres, espírito independente não só dar conhecimeuto 
deste breve relataria dignos pares, como aincia um 
acto justica reconhecimento meritos aquelle official 
dirige alludida estrada. Aceite cardeal apertado 
abraço do amigo admirador e confrade Pedro Timo
theo." 

Por esse depoimento, Sr. Presidente, se verifica o que 
me parece inte!'essante, que neste ·Sector, pelo menos, a Re
wlucão produziu beneficios, pois contribuiu para melho
ria do trafego, dos transportes, do pessoal e da propria ad
ministração publica. (Muito bem; muito bem.) 

7 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ferreira de 
Souza. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Alvaro Ventura, que é o orador 
que se segue. 

O Sr. Alvaro Ve:a.tnra - Sr. Presidente, ainda não se 
havia apagado o écho do meu protesto contra as violencias 
e perseguições movidas aos trabalhadores, e eis que a po
licia do Sr. Getulio Vargas repete na praça da Harmonia 
o barbaro massacre de 23 de Agosto. Trata-se, Sr. Presi
dente, de uma verdadeira emboscada, de uma tocaia au
thentica, preparada e executada com todos os requintes 
dos matadores profissionaes. O capitão Felinto Muller, cuja 
truculencia nada fica a dever a de seus famosos antecesso
res, os Srs. João Alberto, Luzardo, marechal Fontoura, ha
via declarado, em nota official de seu gabinete, que não só 
permittiria como até garantiria todo e qualquer comício 
em praça publica, desde que el!e ~e realizasse nos locacs 
para isso escolhidos pela policia e o acto fosse a esta com
municado com a necessaria antecedencia. Pois bem. Para 
Bvitar qualquer pretexto aos provocadores e assassinos da 
Policia Especial e da Ordem Social, o Comité de Luta con
tra a Guerra Imperialista, a Reaccão e o Fascismo, do qual 
fazem parte, corno adherentes, os mais importantes syndi-
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catos do Districto Federal e Nictheroy, ao annunciar o seu 
comício de protesto contra a guerra e contra o escandalo 
das compras clandestinas de armamentos não só escolheu 
para a sua· realização um dos locaes mencionados pela nota 
do chefe d1 policia, como communicou a este a sua delibe
ração. Todos sabemos o que succedeu na tarde de sabbado, 
naquella prac;a, ao realizar-se esse comiciio do Comité Anti
Guerreiro: um troço de policiaes, armados até aos dentes 
e sob as ordens de um tenente chefe de gabinete ou con
sa que o valha do capitão Fellnto Muller, invadiu aquella 
praça, atirando contra os trabalhadores que assistiam o ~o
micio, matando um e ferindo dezenas de outros, inclu~!Ve 
jovens e mulheres. Repetiu-se, em toda a ·sua hediondez, o 
massallre selvagem de 23 de Agosto. Os mais elementares 
direitos populares foram novament-e espesinhados pelo go
verno rotulado de constitucional de Getulio Vargas como 
antes o eram pela sua dictadura sangrenla e pelos gover
I!.Os que o antecederam. Pelo simples facto de se reunirem 
numa praca publica para protestar contra a guerra, os tra
balhadores são estupidamente massacrados. E chama-se a 
isso democracia! E ainda ha quem ouse profanar, neste re
gime de reacção, a palavra liberdade! E ainda ha quem se 
melindre com as minhas expressões anti-parlamei!.tares, 
isto é, com a sinceridade, a vehemencia, a franqueza da voz 
prolataria, que, pela minha pessoa· vem aqui novamente 
protestar, com toda a energia, contra essas atrocidades, es
ses crimes, essas violencias e vem, sobretudo, apontar ás 
massas trabalhadoras famintas e explaz:oadas, os seus ver
dugos, os seus oppressores, para que no dia, que não tarda, 
de sua libertação, não falte contra elles sua inexoravel e 
implacavel justica de classe. 

E' curioso, Sr. Presidente, ·o empenbo que o Sr. Getu
lio Vargas e seus ministros estão pondo no abafamento do 
clamor levantado pelo inominavel escandalo das compras 
clandestinas de armamentos. Quando fui eu o primeiro e o 
unico, que me occupei desse assumpto, nesta Camara, tive 
a palavra subitamente cassada pela mesa, justamente quan
do ia tocar mais fundo na ferida, Sahindo de seus cuidados, 
o ministro da Justiça foi á Associação Brasileira de Im
prensa para pedir aos jornalistas que não tocassem mais 
na questão. Annuncia-se um comicio para protestar con
tra o escandalo, e a policia de Getulio o varre a bala. Ao 
mesmo tempo, a imprensa feudal-burgue<~a adiante Que a 
famoso inquPrito mandado abrir para inglez ver pelo mi
nistro da Guerra não teria chegado a nenhum resultado ·po~ 
sitivo,. coisa, aliás, que não nos surprehendeu. A verdade, 
porém, é que estamos deante de factos concretos, claros, ar
ticulados por uma instituição insuspeita ás camadas domi
nantes no Brasil. O ministro da Guerra diz q:ue não fez 
compras de armamentos. Mas é o caso de perguntar-lhe a 
titulo de que mantém elle, exactamente com esse fim, no 
estrangeiro, uma dispendiosa missão militar chefiada pe1o 
generai Leite de Castro e que se encontra na Europa ba 
bem uns tres annos? O ministro da Marinha, por sua vez 
declara, tambem com a maior innocencia, que não comprou 
arma nenhuma, quando os proprios jornaes das classes do
minantes diariamente noticiam suas conferencias e conver
sas com representantes de. industriaes armamentistas, como 
Vickers, Armstrong, ele. Até agora, não se deu um passo 
para apurar quem é o celebre chefe do gabinete do Presi
dente da Republica que recebeu 50 mil dollars dos arma-
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mentistas, nem para apurar quem é o conselheiro intimo de 
varias ministros apontado na commissão de inquerito do 
Senado norte-americ-ano. E tudo por que? Porque neste es
candalo, como no escandalo da banha, os verdadeiros res
ponsaveis, oõ verdadeiras culpados, os verdadeiros crimino
~os não apparecem nem apparecerão nunc<:.. E' por isso, 
para impedir que, graca á onda de índignacií.o popular eon
tra o cs~andalo e se avolume o adio e a repulsa das mas~as 
contra a guerra imperialista, que o governo faz tanto em
penho em abafar qualquer protesto contra a negociata in
crível. Porque Lambem não deixa de ser bastante signifi
cativo o Ia0to do governo não pcrmittir nem tolerar qual
quer demonstração contra a guerra, como se viu a 23 de 
Agosto e agora no sabbado. 

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez protesto ener
gicamente contra os crimes e violencias praticadas contra 
os trabalhadores pelas policias especiaes e as ordens sociaes 
proYocadoras. Protesto contra o massacre de sabbado. na 
praça da Harmonia. Protesto contra o fuzilamento de deze
nas de operarias grevistas, em Bello Ho:-izonte. Protesto 
contra o fechamento do Syndicato Unitivo da Central da 
Brasil. Protesto contra as prisões e deportações de opera
rios e grevistas. 

Ao mesmc tempo, aproveito estar na tribuna para des
mascarar os demagogos que indevidamente estão fazendo 
uso do nome de Luiz Carlos Prestes, para suas manobras e 
tapeaçõe, cleiloraes. Luiz Ca1·los Prestes, tendo reconheci
do seus errao anteriores, acaba de incorporar-se como sol
dado di.~cíplinado, ao exercito heroico da revolução agraria 
e anti-imperialista! Luiz Carlos Prestes não pertence ás 
camarilhas dominantes e seus grupo3 tapeadores. de "es
querdn": Luiz Carlo> Preste:; é hoje um soldado do prole
ta dado rt!votucionario. Luiz Carlos Prestes nada mais t.em 
de commum com esses falsos revolucionarias que por ahi 
pululam, engunando e mystificando as massas para arras
tal-as c sn:s golpe~. para mais facilmente vendei-as aos 
ricar,os estrangeiros: Luiz Carlos Prestes é hoje um revolu
c ionaria verdadeiro, um soldado de um partido, com o qual 
assumiu o compromisso de lutar sob a sua bandeira, sob as 
orde:Js do proletariado revolucicnario, contra todas as ideo
logias estranhas a este, como o prestismo, contra todos 
seus inimigos, declarado; ou encapotados. 

Para maior esclarecimentos do assumpto, vou ler o ar
tigo em que A Classe Opcl'uria analysa, em um de seu. ul
timas numHos, a significacflo da entrada de Prestes, neste 
momenL, ;::ara as suas fileiras. E' o seguinte: 

"O significado da entrada de Prestes no P. C. B. 

Luiz Carlos Prestes, que se encontra neste mo
mento na União Sovietica dando sua contribuição 
como engenheiro civil á Edificacão Socialista, soli
citou o seu ingresso na seccão brasileira da I. O. 

O Bureau Político do C. C. resolveu acc.eitar 
Luiz Carlos Prestes como filiado e explicar, num 
manifesto, o significado dessa filiação, manifesto 
que será publicado no J)roximo numero de '·A Classe 
Operaria". 

Não podemos, comtudo, publicar essa noticia sem 
um breve commentario. A personalidade política de 
Prestes tem sido objecto de toda classe de especula-
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cões demagogicas, deshonesta~, por par'te de alguns 
de seus antigo~ companheiros e até de seus mais en
carniçados inimigos e perseguidot'es. Aproveitando a 
sua ausencia e pretendendo canalisar sua populari
dade para as. correntes políticas mais diversas, te
ceram-se as mais fantasticas legendas sobre 1 ma 
pessoa. O "Avante", a "A Patria", "O Globo", até 
Góes Monteiro, todos procuraram ganhar populari
dade á sombra do conhecido ex-caudilho da Colurnna 
Prestes. 

E' evidente que a trajectoria de Prestes tem sido 
excepcional. Caudilho. pequeno burguez typico, sem 
ideologia revolucionaria definida, vacillanle, sem fé na 
massa, sem program rna, percebe depois de sua formi
davel façanha militar que a revolução brasileira era 
coisa bem diversa do seu r.aíde fantastico através do 
Brasil. Emquanto a famosa Columna fornece os qua
dros dirigentes para a Alliança Liberal e, mais tarde, 
para a mais desenfreada reacção anti-popular, em
quannto da raíz tenentista floresce toda classe de 
theorias e formulas sociaes mais contra-revoluciona
rias, ás vezes nitidamente fascistas , ?restes evolue 
para a outra barricada. Submette-se ás decisões do 
Bureau Sul-Americano da I. C., estuda o marxisrno
Icninismo c começa a lutar contra o "prestismon, 
como corrente contra-reYolucionaria, o:ue obscurece 
o caracte r da revolução e resiste por principio á he
gemonia do proletariado, e que no terreno dos factos· 
trata de impedir a mohilisação das massas para a 
revolução, substituindo a massa por elites heroicas. 
Os primeiros passos desEa evolução, ainda vacillantes, 
todavia, são dífficultados pela dehiliC:ade ideologica 
e politica do proletariado e de seu P. C. B. As theo
rias direitistas-opportunistas de qu e a revolução 
proteLaria se faria á sambra da revolução democra
tico-burgueza, sob a hegemonia da "pequena-bur
guezia revolucionaria", que entravaram, naquella 
época, a formação do partido do proletariado, impe
diram a evolução política mais rapida de Prestes. 

Prestes ingressa no P. C. B. no m omento em 
que a correlação das forcas de classe se modificou 
fundamentalmente e em favor do proletariado. Já 
não ~ a Columna Prestes, já não é nenhum nucteo 
pequeno-burguez que está á cabeça das grandes m~s
sas populares, trabalhadoras e camponezasl E' o pro
letariado industrial dos ramos mais fundamentaes da 
producção, marítimos, ferroviarios. Light! E' o P. C. 
B. que oom a sua palavra de ordem "gréves economi
cas de massas, por melhores condições de vida e de 
trabalho", ligadas a consignas políticas, como a li
ber·dade dos presos sociaes, etc., conseguiu mobiH5ar 
c~ntenas de milhares de opemrios em grévcs eornba
bvas, desde fevereiro até agora, que estão na van
guarda da contra-offensiva das massas. 

A legenda dos "cavalleiros da esperança" não 
produz mais o seu effeito, de frear as lutas, através 
de i!lu>ões em algum salvador providencial. Hoje, 
esses "cavalleiros" são substituídos pelas organiza
ções de combate da propria massa, pela confiança em 
sua propria força! O P. B. c., lutando contra as 
debilidades de seu proprio passado, oollocando-se 
com audacia á frente da massa operaria e de suas lu-
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tas, desde já, é um centro de attracção dos elementos 
sinceramente revolucionarios como Prestes, que atra
vés de sua propria expericncia na política brasileira 
e do estudo assíduo do marxismo-leninismo compre
bendem o papel hislorico do proletariado e a neces
sidade de sua hegemonia como unica garantia da vi
ctoria da revolução operaria e camponeza, ou seja 
agraria e anti-imperialista. 

A entrada de Prestes nas fileiras do P. C. B . 
significa um serio reforçamento da luta implacavel 
contra as ideologias pequeno-burguezas, hostis á he
gemonia do · proletariado, fortalece sua actual dire
ccão proletaria que está á frente da virada do partido 
no sentido de ligai-o ás massas e suas lutasl• 

Tenho dito. {PaLmas nas galerias . ) 

8 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Deputado Renato 
BarbOsa. 

O Sr. Renato Barbosa requer e obl.em permissão para 
falar da· bancada. 

O Sr. Renato BarlJOsa (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
desejo justificar uma emenda que trago ao orçamento, no 
sentido de se abrir o credito necessario á execução de um 
convenio firmado entre o Urugu11y e o Brasil. 

Sanccionado· o convenio pelo decreto 5.512. de 7 de 
Agosto de 1928, foi determinada sua execuçã() p'elo Decreto 
i 8.522, de ~ de Dezembro do ~smo anno. 

E' natural, Sr. Presià!!nle, procure eu dar á casa co
nhecimento das proposições que constituem o objectivo da 
medida. 

O Presidente da RepubHca dos Estados Unidos do Bra
sil - ao tempo o Exmo . Sr. Washington Luis - e o Pre
sidente da Republica Oriental do Uruguay, j ulgando util e 
necessario unificar esforços no sentido de defesa social con
tra as affecções venereo-syphilitieas, houveram por bem 
firmar esse convenio, que consta de uma ser ie de artigos 
aos quaes me vou r eferir: 

KNo artigo to, ficou estabelecido que nas cidades fron
teiricas de Uruguayana, Barra do Quarahy, Quarahim, 
Saot'Anna do Livramento, Bagé, Je.guarão e Santa Victoria, 
do lado do Brs.sil, e no Uruguay, nas cidades de Mello, R\
vera e outras - fossem creados dispensarias, que ficariam 
a cargo de medicos diplomados, para que se f izessem o tra
tamento prophylactico das affecções venereo-syphiliticas. 

As autoridades sanitarjas dos paizes que assignaram 
o eonvenio combinarão os meios tendentes a dar a conhecer 
e a difundir, por meio de conferencias, publicações, exhi
bicões cinematogra.phicas, ou por qualquer outro processo, 
a necessidade de estimular a acc!ío dos dispensarias e des
pertar a attencão dos habitantes das fronteiras sobre os be
neficios que tra2 esta acção para a saude publica. 

O convenio foi executado, em sua plenitude, pela Na
ção uruguaya; passaram-se quasi seis annos, entretanto, e 
de nossa parte não houve a menor iniciativa, no sentido dt · 
qur. se realizasse aquillo a que, tão solemnemente, nos ha
víamos compromettido . Por isso, a imprensa do Ut'uguay 



C iiTHil!Hios Der.U:ados· Impresso em 0811012015 09:11 • P ágru 30 de 11 8 

. - f5-

chama a attenção para esta falta commettida pelo Brasil 
no tocante ao convenio firmado. 

Parece, Sr. Presidente, que a providencia, não só ple
namente se justífica, pela repercussão, sob o ponto de vista 
social, como tambem constitue uma satisfação que se dâ ao 
povo uruguayo. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, peço que, para 
execução do convenio, seja aberto o credito de f .500 contos, 
visto como está G Governo do Brasil autorizado a dar cum
primento a esse compromisgo pelos decretos referidos e 
mesmo porque a Revolução não revogou esse a1:cordo inter
nacional. 

Era o que tínba a dizer sobre o assumpto. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente - Não ba mais oradores inscriptos para 
11 hora do Expediente. 

9 

O Sr. Vergueiro Cesar- Peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a pala"Y-ra o Sr. Deputado Ver
gueiro Cesar. 

O Sr. Vergueiro Cesar reQUer e obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. V ergueiro Cesar - Sr. Presidente, tive a satisfa
ç!io de apresentar na sessão do dia 22 de corrente, da Com
missão de Finanças, á qunl me honro de pertencer, um pro
Jeew o;, te>. ,nsutumoo uma Cal.Xa oe Garàntia e Previ
dencia para os corretores da Bolsa de Fundos Publieos do 
Rio de Janeiro. 

o projecto Que formulei, conforme tive occasião de di
zer ao illustre Ministro da Fazenda. Sr. Dr. Arthur de 
:Souza Costa, vae de encontro ao seu appello, porquanto não 
traz augmento de despesas nem impõe a ereacão de qual-
quer imposto ou taxa. . 

Entretanto, o projecto engrandece a Bolsa de Fundos 
Publicos do Rio de Janeiro, cujo funccionamento interessa 
uo Brasil inteiro, e não só ao Districto Federal. 

Era meu intmto eiaborar o mencionado projecto, como 
capitulo de um outro, integral, que já tenho concluído, so
tre bolsas em geral e negociações de va!ores mobiliarias. .. 
Mas, acceitando crítica procedente, dividi o primitivo pro
.Jecto em Cio1~. um, o que iá me l"eter:, outro geral, para 
todo o Brasil, que apresentarei na segunda quinzena de OU• 
tubro. 

A Cai::s:a que o projecto visa instituir para ·a Bolsa do 
Rio de Janeiro não é uma novidade no B:oasil. Pois a Bolsa 
de Fundos Publicos de São Paulo já possue uma identica, 
que foi c~eada pela lei do Estado de ~ão Paulo. n. 2.i65, 
de 22 de.Dezembro de 1926, por propositura do illustre par
lamentar 8r. Or. ii·cntes Jumcr. no Senaao de <:;;ão Paulo. 
A esse tempo, tambem estudaram o assumpto, ern notaveis 
pareceres, os commercialistas Srs. profenores Frederico 
Vergueiro Staidel e Waldemar Ferreira. Em seguida, no 
Regimento Interno da Bolsa de Slio Paulo, por mim proje
C'tado e que legalmente se acha em vigor desde f f de Ja-
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neiro de 1.928, foi regulamentada a Cai:xa da Bolsa de São 
Paula, no respectivo Título III. do art. i45 ao art. 1.96. 

E a Caixa da Bolsa de São Paulo, que tambem nada 
custa ao Estado ou ao povo, é uma instituicão sollda, e de 
maior effeito utíl, para a disciplina dos corretores e para 
a seguranca dos negocias de balsa que se ultimam naquella 
adeantada praca brasileira. 

Quando me desempenhei em i93i da honrosa iMum
bencia de organizar- a Bolsa de Fundas Publicas de Porto 
Alegre, não me esqueci de incluir nc seu apparelhamento 
auxiliar. a Caixa de Garantias e Previdencias daque!la fu
turosa Bolsa. 

E é inconcebível que a Bolsa de Fundos Publicas do Rio 
de Janeiro, uma das primeiras da Am-erica do Sul, em valor 
e em idade, ainda não conte, para melhor attingír sua fi
nalidade social e economica, com um apparelhamento da 
importancia da Caixa que se projecta criar. 

A criação da Caixa da Bolsa de São Paulo foi inspirada 
péla Caixa da Bolsa de Paris, a formidavel instituição uni
versal que Zola pinta com tanto colorido e com tanta vida 
no seu livro L'Aroent, uma das unidades de sua obra ey
clopica, que mesmo um especialista não escreveria melhor, 
na parte techr.ica. 

O projecto que ·submetto á apreciacão da Commissã6l 
de Finanoas é a propria lei de São Paulo e a do Rio Grande 
do Sul, com modificações aconselhadas pela experiencia. 

Para os meus principaes estudos de Bolsa, que pretendo 
sejam transformados em lei, solicitei a opinião autoriza.Qa 
de diversas instituições, de diversos juristas e financeiros, 
com o intuito de os melhorar e os aperfeiçoar. 

Assim é que me ãirigi por carta, á Bolsa do Rio de Ja
neiro, na pessoa do meu prezado collega e amigo Sr. Dr. Ary 
de Almeida e Silva, que tanto tem feito pela Bolsa de Va
lores do Rio de Janeiro: 

"Rio, 21 de Agosto de i934 -Prezado Sr. Dr. Ary 
de Almeida e Silva - Attenciosas sauda~:ões. Junt.o 
tomo a liberdade de enviar ao bom amigo, e illustre 
co!Jega, um esboco da reforma da Legislação Federal 
sobre Bolsas, que eu pediria fosse mostrado á Ca
mal:'a Syndical, a que pre~ide com tanto briltliJ. com
petencia e dedicação, e a todos dignos colle~as da 
Bolsa do Rio de Janeiro •. Com satisfacão. a~.ceitarei 
para o esboço, toda a critica justa e procedente. no 
meu empenho sincero de proeurar dar á nos~a tena 
uma boa legíslacão 1inanceira. que sirva para o tira~ 
sil inteiro e que tire as Bol~as ãe Fundo~ Publicas e 
a Negociac.ão de Velares Mobiliarios da rotina, da 9$

treiteza e do espírito acanhado em q:ue se arrastam. 
Boa parte do que se concentra no esbOQO, já é trium~ 
phantemente praticado ns Bolsa de São Paulo e Jâ 
~e acha incorporado na lei que instituiu a Bolsa de 
Porto Alegre, como o eminente collega sabe bem, O 
esboco é producto de observação, experiencia e de 
estudo. Avulta como seu principal objectlvo. o inte
resse publico, o intere:;se geral, o interesse naciona:. 

· No meu trabalho não Yi esta ou aquella Bolsa, 
por serem todas Bolsa<~ :Nacionaes, cUjo bom runooio
namento importa a todos os brasileiros. Visei acima 
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de tudo o eífeito util das Bolsas, consubstanciado no 
Mercado Nacional de Valores Mobiliarias. Cada ar
tigo do esboço se funda em solidas razões. Nelle nada 
é arbitraria, improvisado ou ligeiramente formulado. 
Todas as suas disposições foram bem meditadas e se 
eoneatenam num systema que se anima em uma ori~ 
entacãn de forte idealismo pratico. Confio na reforma 
emprehendida com o mesmo ardor e a mesma fé oom 
que se emprehenderam as reformas da Bolsa de São 
Paulo e se instituiu a Bolsa de Porto A!egrê. "Entrego 
o meu esboço ao patriotismo da Bolsa do Rio de Ja. 
neiro e ao valor moral do seu not.avel presidente a 
quem abraco com a admiração de sempre. - Abe~ 
lardo Vergueiro Cesar.• 

Sr. Presidente,. a, Caixas de Garantias e Previdencia das 
Bolsat~ visam, em primeiro lagar, o interasse geral, só obje. 
ctivando, em segundo Jogar, o interesse t.ambem legitimo, do 
corretor. 

O que ellas eollimam, acíma de tudo, é augmentar a 
garantia do correto.r em frente ao seu cliente; em frente a 
outro corretor e em frente â propria Bolsa. Esse augmeoto 
de garantia aperta os laços da disciplina administrativa, ac~e~ 
lera a liquidaeão dos negocias entabolados, intensifica o sen
timento da responsabilidade de cada um e da Corporação, 
selecciona, eleva a classe, engrandece uma Bolsa, com enorme 
vantagens moraes e materiaes. 

E não ha instituiçil.o mai~ damnosa para uma sociedade 
do que uma Bolsa que funccione mal, então ajuntamento i!li
cito, que virâ cobrir, com o manto da legalidade, e da eor
reccão commercial, traficancias immoraes e impunes. 

E como d~monst.rarei opportunamente, os papeis da bolsa 
no Brasil já attiugem a milhões de contOs de r4!is, cujas co
tações, no dizer de Thaller, interessam a todos os cidadãos. 

Estão assim as negociações de miibões de contos d,e 
títulos publicas e particulares entregues ás bolsas brasilei~ 
ras. cuja legislação federal ainda 4! de 1897 (decrelo numero 
2.475, de 13 de Fevereiro de 1897), copiada da legislação 
francesa,, já velha, e do Codigo Commercial Brasileiro (do 
art. 35 a 67), tambem copiado do Codigo Commercial Frau~ 
cez, na parte que se refere a corretores. 

Por isso tudo, eu peco a. attencão dos. poderes publicas, 
dos juristas, dos financeiros e da todos quantos se interes
sam pela movimentacão da nossa fortuna publica e privada, 
para a. significação que tem na. dynamica social e econnmka 
de um povo, a negociacão diaria e permanente de seu!' va~ 
lores mobiliarios, que assumem proporções astronomicas. :ia
pois de sua democrati~w;ão, mesmo num paiz pobre e de 
fraca circulacão de valores mobiliarias, como é o Brasil. 

Entre nós, as bolsas, as emissões de títulos; os papeis 
de bolsa-s são muito pouco estudados, mesmo pelos commer
cialistas, financeiros e economistas. 

I: difficil se encontrar livros q•.1e tratem do assumpto. 
Os nossos cursos de direito, de economia política ou de fi
nanças cogitam da materia, mas muito por cima. Que eu 
conheca, só na Bolsa de S. Paulo é que ha uma bibliotheca 
especializada desses estudos, assim mesmo bibliotheca pe
quena e a!nda defficiente, se bem que se deva mencionar que 
a Bolsa do Rio de Janeiro e a de Porto Alegre já tenham 
um comeco de bibliotheca.. 

C. P. - VOLUME V 
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O unico livro sobre bolsas, no Brasil, de que tenho co
nhecimento, é Ulllll monographia de José Claudio da Silva, 
sobre a Bolsa do Rio d~ Jane1ro, que ainda vive com a admi
ravel organização que elle lhe deu, como seu Presidente que 
foi, durante annos, fazendo trabalho brilhant~ para a época, 
em i897. 

E' de se assignalar, entretanto, uma serie de artigos que 
sobre bolsas e valores mobiliarios, escreveu o scintillante pu
blicsita Sr. Dr. Victor Vianna no Jomal do Commercio. 

Carvalho de Mendonça, :ilO seu monumental "Tratado de 
Direito Commercíal Brasileiro·, estuda - bolsas e corretores 
- citandli, varias vezes, e com admiração, José Caludio da 
Silva, cujos Relatarias são dignos de ser lidos. 

A Bo!sa ào Rio de Janeiro, antes da systematizacão util 
de José Claudio da Silva, era um corpo ainda em fo1'mação, 
caholico, ~onfuso, que culminou na agitacão delirante e deso:!'
denada. do Encilhamento, que o Visconde de Taunay fixou 
em paginas tão palpitantes, em conhecido livro. Continua, 
pois, a syoternatização de José Claudio da Silv-a, o Sr. Dr. 
Ary de Almeida Silva, que está construindo um edifício gran
dioso para a Bolsa do Bío àe Janeiro, que com as outras 
Bolsas de Valores do Brasil, deverá constituir o - Mercado 
Nacional de Valores Mobiliario.J -, que, resumindo, deverá 
ser - a negociação methodica dos melhores títulos brasilei« 
ros - publicas e particulares - nas maiore-s praças do apiz, 
alé que sejam, mais tarde, tarnbem, bolsas inter7Ulcionaes. 
queb~ando, mais ainda, a autarcbia nacional que o Visconde 
de Cayrú começou a destrulr em 1808, mas que ainda tanto 
nos suffcca, num incompreensível nacionalismo estreito, que 
antes de nos defender tanto nos prejudica. 

Entregando o meu projecto á Commis"são de Finanças, 
composta de atilados especialistas, eu solicito, não só de seus 
íllust1'es membros, como tambem de toda a Camara dos Depu
tados, a mais severa crítica, para elle, com a intenção de ver 
melhorado o meu trabalho, que forçosamente deverá ter di
"·ersas imperfeições, que só poderão ser corrigidas se os meus 
nobres eollegas me acudirem com suas luzes, como eu espero. 

Sr. Presidente, j.unto envio a V. Ex. o u Diario da Po
der Legislati'l!o", de 23 de Setembro, (!Ue, nas suas paginas 
735 e 736. tra~ o meu mencionado projecto, que eu rogaria a 
V. Ex. fosse novamente publicado no jornal da Casa, por 
haver sabido com alguns erros da impressão. 

E' o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem; 
muito bem.) 

Caixa de Ga:rantias e Previdcncia dos CoTf'etores da Bals<t 
de Fundos Publicos do Rio de I aneiro 

Art. 1.° Fica instituída a Caixa de Garantias e Previden
cia dos Corretores da Bolsa de Fundoo Publicas do Rio de 
Janeiro. 

Art. 2.0 E' obrígatoria a igual comparticipação da Caixa 
por todos os corretores mencionados no artigo anterior. 

Art. 3.0 A Caixa set•á constituída pela universalidade do 
patrimonio e das rendas da Bolsa de Fundos Publicos do 
Rio de Janeiro ou da. Corporação de COnetores. 

Art. 4.0 A Caixa terã por tim: 
a) tornar effectiva a responsabilidade dos corretotes 

da Bolsa nos seus actos funccionaes; · 
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b) formar um peculio }l.ara subsisleneia do oorretor em 
caso de invalidez completa; 

c) ampaL"ar a familia do corretor em Óaso de morte. 
Art. 5.0 O pecutio' será igual para cada corretor e estabe

lecido em assetnbléa gero! dos corretores, sob proposta pré
via da Camara Syndical da Bolsa, o-uvida a Commissão de 
Contabilidade, no dia 10 de janeiro de cada anno para o anno 
corrente. 

Paragrapho unico. Nessa assembléa geral, o peculio será 
determinado, depois de orçada a receHa e fixada a despesa 
da Bolsa, com consignação de verbas expressas para: 

a) pagamento de seu pessoal administrativo; 
b) conservação e melhoria de sua séde; 
c) manutenção dos serviços de contabilidade, de cotação 

de títulos e de cambio; 
a) organização de estatísticas e publicidade financeira; 
e) desenvolvimento de seus departamentos legaes e te

chnicos. completados pela sua parte cu!~ural, com bibliothe
cas e estudos especializados, annuarios e revistas; 

f) despe5as garaes. 
Art. 6.0 A Caixa será administrada pe!a Camara Syudical 

e ficará sob a fiscalização de uma Commissão de Contabili
dade, composta de tres membros, eleita pela assem"nléa. ge
l"a!, conjunctamente com a Camara Syndical, a 10 de Janeiro 
de cada a uno. 

Paragrapho unico. O corretor eleito membro da Camara 
Syndical não póde ser eleito membro da Commissão de Con
tabilidade . 

Art. 7.0 Para a satisfação da responsabilidade do eorre
tor, nos seus actos funccionaes, só se recorrerá ao peculiO 
que lhe fôr estabelecido a 10 àe Janeiro de cada anno, depois 
de esgotada a fiança e quaes<tuer bens livres que possua. 

§ 1.0 Entretanto, es multas impostas ao corretor pela 
Camara Syndical, serão, directamenle descontadas do peculio, 
pela Pl'Opria Camara. 

§ 2.0 Desfalcado o pecullo, por multa imposta ao cor
retor pela Camara Syudical, ou por qualquer outro motivo, 
ficará o corretol' suspenso até que o reintegralise. 

Art. 8.0 O peculio não será objecto, no iodo ou em parte: 
o:) dE qualquer contracto que importe em cessão ou 

transferencia do mesmo a terceiros, não sendo admittidas 
procuracões em causa propria para o seu recebimento; , 

b) de qualquer imposto ou t=, e de penhora, não res
pondendo por dividas contrahidas pelo seu titular, a não ser 
as respon!;abilidades funccionaes do coiTetol', provenientes de 
sua gestão de official publico. 

Art. 9.0 O peoulio não reclamado até tres annos depois 
da data do falle~imenl.o do corretor prescreverá em favor 
da baixa. 

Art. to. Em caso de motw do corretor, o seu peeulio 
pertencerá á sua v:iuva, herdeiros ou Jegatar!os. Em oa>~~o de 
exoneração a pedido, o corretor receberá oitenta por cento 
de seu peculio, ficando os vinte por cento restantes perten
cendo á Caixa. 
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§ i.O Se o corretor fOr exonerado involuntariamente, o 
seu peculío, descontados os vinte por cento para a Caixa e 
solvidas as suas responsabilidades funccionaes, garantidas 
pelo mesmo peculio, será applicado em titulas federaes, ad
quiridos, com clausula de inalienabilidade, em nome da mu
lher e herdeiros do corretor. 

§ 2.0 O corretor ex:onerz.do a pedido poderá transferir 
o seu peculio, sem desconto, para o seu preposto ba mais de 
d01s annos, caso este v venha substituir no officio vago de 
corretor. 

Art. H. Quem fôr nomeado para substituir o cor!'etor 
fallecido, ou exonerado, só poderá se emposs.ar no officio de 
corretor, depois que recolhe!' á Caixa, a importancia corres
pondente a do peculio integral, que tinha seu antecessor. 

Art. 12. A Caixa, mediante decisão da Camara Syndieal, 
e da Commíssão de Contabilidade, em reunião conjunta, só 
poderá applicar seus fundos em compra e venda: 

a) de titulas federaes; 
ll) de titulos de empresas n.acionaes, que os tenham ne• 

gociados e cotados na Bolsa e que estejam com seus dividen
dos em dia, a juizo da assembléa geral da Bolsa, com appro~ 
vação de tres quartos dos corretores em exercido; 

c) de immoveis. 
Art. 13. Os directores e fiscaes da Caixa são pessoal~ 

mente resporisaveis pelos actos praticados na sua administra
ção e ficam sujeitos ás penalidades eriminaes previstas nas 
leis, para oJi detentores de dinheiros publicos, 

Art. 14. Ao corretor que não exercer o officio, por in· 
validez completa, e o requerer á Caixa, será concedida uma 
pensão corresp_~ndente a seis por cento do seu peeulio. 

Paragrapho unico. A pensão extingue-se com o levan
tamento do peculio. 

Art. :!5. O peculio só poderá ser leva!ltado pela viuva, 
herdeiros, ou lega tarios do corretor, trinta dias depois de re
querido ã Caixa, mediante e:xhibicão dos documentos julgados 
necessarios pela Camara Syndical e pela Commissão de Con
tabilidade. caso no officio vago não haja nenhuma operação 
a ser liquidada. . 

Art. i 6. O syndico representará em juizo ou tóra deste 
a Caixa, que terá sua séde e fOro no Jogar onde :funccionar 
a Bolsa. · 
_ Art. i7. O mandato da Camara Syndical e o da Commis

sao de -contabilidade eomecarão a H de Janeiro e irão até 
iO de Janeiro do anno seguinte. · 

Art. 18. A Camara Syndica! da Bolsa será composta do 
syndico e de cinco membros • 

.Art. Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala da Comm.issão, 22 de Setembro de f934. - Abelardo 

Vergueiro Cesar. 
10 

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

O Sr. Mozart Lago requer e obtem permissão para falar 
d:<~ bancada. 
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0 Sr. lllozarl Lago - Sr. Presidente, jti tive nesta Casa 
opportunidade de oommentar violeneias praticadas pelo se
nhor major Magalhães Barata. no Estado de Pará. 

Por cont;l; das denuncias que trouxe a esta Assembléa, 
o orgão official do Interventor paraense esteve, durante todo 
este largo tempo, diariamente a insultar-me e a todos aquel
les paraenses dignos, em cuja defesa levantei neste recinto 
a minha voz. 

Dados os termos das aggressões soffridas e o ni vel da 
discussão que o orgão official paraense houve por bem esta
belecer para analysar. a minha vida publica, julguei ::~ão de
veria dar resposta a semelhantes ataques. E, de facto, não 
voltei á tribuna nem mesmo para reclamar dos nossos dois 
illustres collegas paraenses, Srs. Joaquim Magalhães e Cle
mentino Lisbõa, o faClto de se haverem referido a allusões de 
discursos meus que não iiz em tempo algum, para virem á 
tribuna defender o Interventor Magalhães Barata, e iiSsim 
augmentarem o proprio mereClimento para a respectiva in
clusão na chapa de qeputados a serem eleitos em i4 de Ou
tubro. 

Hoje, no emtanto. Sr. Presidente, os jornaes desta Ca
pital amanbecet'am cheios de telegrammas que narram novas 
violencias veriiic~das em Belém, violencias que chegaram a 
extremos innominaveis, a ponto de porem logo em activi~ 
dade o proprio Ministro da Justica e o honrado Presidente do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, Sr. Ministro Herme
negildo de Barros, que já se entendeu com as autoridades 
federaes. no sentido de mandar garantir a vida dos nossos 
compP.í.riotas, que, no Pará, desde hontem, se encontram sem 
garantias de qualquer especie. 

Vou ler á Camara alguns dos telegrammas chegados a 
esta cidade sobre os lamentaveis aconteeimentos a que 
alludo: 

"Belém, 24 - Após morte José Avelino, policia 
prendeu Maranhão (prof. Paulo), José Santos, var!os 
po!iticos ~Frente UniCla n. Deu minuciosa busca UFa
lha» durante mais tres horas, procurando armas, nada 
encontrando. Tres madrugada hontem "Folbaft soífreu 
violento ataque fllZiS··m~tralhado~as pelo Boulevard 
e rua Industria, damnificando predio externa e inter
namer:te. Tiri>teio durou até 5 manhã. Apesar pro
videncias pedidas previamente autoridades iederaes, 
visto ameaças circularem desde cedo. ProClurei pes
soalmente commanc!ante Região, inspector Arsenal 
Marinha Guerra e Durval Teixeira, aqui em commis
são especial, communicando denuncias recebidas ás 19 
horas. Commandante Região falou interventor. Este 
declarou garantiria ordem seu proprio interesse. En
tretanto, assalto consummado. Pela manhã· policia oc
cupou pre~io, prendeu operarias e repeliu duas bus
cas, como primeira infructiferas. Operarias soltos f9 
horas. Paulo Maranhão e José Santos continuam de
tidos, pois têm depôr. Circulam noticias novo n.taque 
~Folha~ madrugada pr'oxima, afim damnificar machi
n!l_s. Não cpntamos garantias officiaes, inclusive Re-
gia o e Marmha. Circumstancias assalto possam com
P:eb!lnd~r llonnivencia. Governo, ma:x:imé tendo sido 
dis~rlbUidos elementos governistas, propl"io cunhado 
ma.1or, boletins insuflando represarias in.iustificavcis. 
Noticias complot contra governo, absolut3.mente falsag, 
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mero pretexto cohonestar. Communiquei Getulio V ar
gas. Urgem providencias immediatas. Ligações tele
phonicas intercept-adas desde o inicio ataque. Durante 
tiroteio sirene businou denunciando anormalidade. A 
Policia, apesar vizinhança uFolba", não attendeu." 

"Em conflicto provocado por José Avelino imme
diações Confeitaria Central armado revólver foi este 
morto no meio tumulto estando commigo escriptorio 
Samuel Fernando Castro estes juntamente Agostinho 
delidos Policia prete;:to depoimet,to. Peço communi
que Ismaelino Lauro outros quem convenha afim se
rem dadas promptas providencias liberdade detidos 
seguranÇa garantia todos. - Mac Dowcll." 

"Belém, 22 ("Estado") - A situação politica do 
Estado está. bastante agitada. Acaba de se~: assassinado 
José Avelino, candidato do partido situacionista á 
Constituinte do Estado. 

O bai~:ro central permanece guardado pela po
licia . n 

"Rio, 22 ("Estado") - Telegrammas parlicuta.·es 
recebidos nesta Capital dão noticia de graves occor
rencias que se ve~:ificaram em Belém. 

Segundo essas informações, por occasião o1e uma 
reunião política havida hoje naquella capital, teria 
se originado sério conflicto. no decorrer do qual foi 
assasinado José Avelino, que tambem é couhecldo 
como o "Lampeão" paraense, segundo ha dias dech11:0u, 
na t~:ibuna da Cama~:a o Deputado padr~> Leandro Pi
nheiro. 

Em consequencia deRse facto, o Inte~:ventor ma
jor Magalhães Barata mandou prender a5 figuras p~:in
cipaes da "F~:ente Unica Paraense", Drs. ~ostinbo 
Monteiro, Mac-Dowell Filho e Fernando Carlos, os 
dois primeiros candidatos á deputatã~ federal por 
aquelle partido na~ proximas eleições. 

Ha em Belém receio de que esses acontecimentos 
sejam o preludio de um período de violentas <~gitacõea. 
Foram dirigidos varios telegrammas ao Sr. Lauro 
Sodré, pedindo-lhe que levasse os facto;; ao conheci
mento do Ministro da Justiça. 

Sabemos que o Sr. Lauro Sodré, chefe da "Fren
te Unica Paraense ", p!'etende segui:r para Belém, no 
proximo dia 6, de avião, para assistir, em pessoa, ás 
eleições do dia H." · 

"Belém, 22 (H.) - De!'am-se hoje nesta capital 
divei:Sa! · scenas motivadas por questões partida~:ias, 
em Que fol"Bm rasgados cartazes das duas facções po
líticas. 

Em uma dessas scenas, o Sr. José Avelino, um 
dos candidaLos á Constituinte Estadual, rnost~:ou-se 
exaltado, chegando a empunhar um revólver e um pu
nhal . O advogado Samuel Mac-Dowell postou-se dian
te do Sr. José Avelino, que nada mais :tez. Entre as 
numerosas pessoas que assistiam á. soona irromperam 
applausos ao Sr. Mac-Dowell, a quem levaram até o 
seu escriptorio. 

Quinze minutos depois; o Sr. José Avelino diri
giu-se ao Café Central, situado justamente por baixo 
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do escriptorio daqaelle advogado. Nesse café, o se
nhor José Avelino caiu subitamente morto iJOr um 
tiro, que ainda não se sabe de onde partiu. O Sr. José 
Ave!ino era capataz do Lloyd Brasileiro." 

O Sa. AnoLPHo BE:aOAMlNI- O Sr. Getulio Vargas, na
turalmente, mandará um olheiro pa1;a lá. 

O SR. MOZART LAGO- Prosigo: 

"Belém - Confirmo morte José Avelino !:onse
quencia ferimentos bala conflicto manhã hoje, 22, 
defronte Confeitaria Central. José Avelino esteve tam
bem envolvido momentos antes conf!icto Café ~randu
ca, onde ameacara atirar Samuel Mac-Dowelt qua ali 
comparecera busca filho . Animas exalladissimos tre
cho rua João Alfredo onde situada Confeitaria Serra, 
cujos altos funcciona escriptorio Mac-Dowell guardado 
policia embalada." 

"Belém. - Cerca tres madrugada domingo edi
fício "Folha Norte" atacado tiros causando estragos 
exte>rnos ficando numerosas vidr-aças quebradas uma 
das letras compõe letreiro "Folha N arte M derrubada . 
Andar serve residcncía foi mais attingido balas. "Fo
lha Norte~ buzinou sirene dm:ante duas horas (acordan
do população. Edifício uFolha Norte" acha-so> agora 
guardado soldados policia embalados. "Folha Nor
te" ainda não circulou virtude após occoiTencia poli
cia ter detido todo pessoal officínas." 

wBelém. - "Folha Norte" não circulou hoje por 
estal' interdictada polícia." · 

"Belem - "Estado do Pará" publica a seguinte 
"manchette". Cidade despertada 3. 3 O manhã intensa 
fuzilaria sabendo-se logo depois "Folha Norte" tinha 
sido atacada bala. Aguardamos sobre assumpto in
formações mais completas que não podemos tra·as
mittir agora por ter sido boycotado pela companhia 
t elephone deste jornal." 

"Belem - "Estado Pará." faz narrativa minucio
sa acontecimentos hontem tiveram desfecho morte 
José Avelino de onde se deprehende este foi unico 
culpado sua propria infelicidade narrativa "Estadó 
Pará" salienta grande coragem Samuel Mac-Dowell 
offereeendo peito revolver José Avelino quando este 
procurava ameaçadoramente seu filho." 

"Belem - Continuam presos incomfuunicave!s 
fazende_iro Antonio Silva Magno, advogado Mac-Do
well Filho. Fernando Castro, tenente Olympio Pam
polha, NoroeE Souza, medico Agostinho Monteiro, pro
fessor _Pa1:11o M~ranhão, dil'ector "Folha Norte". Con
tra Primeira fm lavrado auto flagrante como respon
savel assassinato José Avelino." 

"Belem -Enterro José Avelino realizado manhã 
feretro conduzido mão até cemiterio por trabalhistas 
acom!)anharam pessoalmente enterro interventor, 
prefeito, deputado Abel Cherrnont, outros proceres si-
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tuacionistas homenagem morto prefeito portariou de
terminando cafés,· bars, botequins, abrissem sómente 
depois enterro." 

O SR. MAAJO CHJmMONT- V. Ex . permitte uro aparte? 
"E' natural que a presenca do Interventor se tivesse feito sen
tir bem assim a do Dr. Abel Chermont, porque a victima 
er~ das pessoas escolhidas para constituir a chapa do Par
tido Situacionista. Era uma questão de etbica e mesmo um 
dever essa presenca naquelle momento. Não vejo, assim, 
razão para que tal facto mereca censura. 

0 SR. ACURCIO TORRES- Acha V. E."'t. que não mere
cem censura as occorrencias que se desenrolaram em 
Belem? 

O SR. MAAlo CHERMONT - Não me refiro a esses factos 
e, sim, á presença do Sr. Major Interventor Magalhães Ba
rata no aoto do enterramento do Sr. José Avelino. 

(Trocam-se outros apartes. ) 
O SR. MOZART LAGO- Por emquanto não estou com

mentando os telegrammas, estou apenas procedendo á lei
tura delles . 

Ainda h a mais estes : 

ucommandante Rogerio Coimbra: 
Policia occupou ·"Folha" prendendo pessoal afim 

terminar depredacão come.;ando empastellamento. 
Coromandante Região insiste declarar só agirá auto
rização Rio, r ecusando força Marinha offereceu. Ur
gem providencias immediatas. Oommunique Lauro, 
A . B. I. e outros amigos . - Mac- Dowell." 

"Urgente - Deputado Leandro Pinheiro - Tra
vessa João Affonso n. 24 - Rio. 

Pretexto "complot" connivencia morte, José Ave
lino, presos todos chefes "Frente Unica" Folha do Nor
te atacada metralhadoras ás tr es horas manhã. Si
tuação desespero inseguranca. Consiga substituição 
Barata para socego população. Povo francamente con
tra Governo. -Antonio SantPs." 

Somente depois de publicados e quando puder restabe
lecer as minhas Hgações com os meus amigos do Par â, o que 
ainda não me foi possível, é que farei commentarios em 
torno do assumpto. 

Sobre esses acontecimentos recebi, tambem, um longl) 
telegramma, nan·ancto o que se passou atravez as eolumnas 
do "Estado do P arâ~. Peço, Sr. Presidente, que essas nar
rativas, um tanto longas, façam par(e integrante das consi
derações que estou desenvolvendo ligeiramente. Não quero, 
porém, deU:ar de, desde logo, chamar a attencão de V. Ex. 
para as declarações finaes que nessas narrativas faz o D~. 
Samuel Mac-Dowell, nome cujo elogio me dispenso de fazer 
por ser bastante conhecido e admirado em nosso Paiz. 
· Sr . Presidente, felizmente para nós outros, que nos te

mos batido dentro desta Gasa pelo afastamento dos Srs. In
terventores que são candidatos á presidencia dos Estados nas 
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eleições de H de Outubro, fel_izmente para _nós - sem qae 
para isso tivessemos concolTldo - c~nqmstamo~ a adhe
são, preciosa para o nosso ponto de vista, do emmente Sr. 
Getulio Vargas. 

Infelizmente, o honrado ·Sr. Presidente da Republica 
ainda não quiz, clara e abertamente, manifestat' a sua opi
nião a todos os s~s. Interventores à os Estados, mas nós, 
como politicos, sabemos perfeltamente as difficuldades em 
que se enccmtram, geralmente, os chefes de Estados quando 
precisam chamar a attencão dos proprios amigos para ani
tudes que não lhes merecem inteiro apoio. 

Não obstante, o telegramma que o Sr. Getulio Vargas 
passou ao Sr. Flores da Cunha, felicitando-o pelo gesto d!l 
deixar a interventoria do Rio Grande do Sul, para se afastar 
do pleito de H de Outubro, é um documento que se, pelo 
menos a mim, não satisfaz inteiramente, sem duvida algu
ma representa um passo adeantado de S. Ex. ao encontro 
das aspiracões nacionaes e das reclamações que surgem de 
todos os Estados contra o procedimento dos Srs. Intervento
res candidatos. 

O Sr. Flores da Cunha telegrapbou ao Sr. Presidente 
da Republica, communicando-lhe sua escolha para candidato 
á presidencia do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos: 

~Máo grado recusa minha fui forcado contra von
tade acceitar candidatura governança. nosso querido 
Rio Grande primelro período constitucional. ft 

O SR. PREsrnENTE - Attençãol Advirto ao nobre orador 
Je que está finda a hora do expediente. 

O SR. MOZART LAGO - Sr. Presidente, estou con
cluindo meu discurso com a leit)lra deste telegramma: 

~Não desejo, porém, presidir proximas eleições 
para deputados e Assembléa Constituinte Estado, qua~ 
terá eleger chefe executivo riograndense. Por moti
vos que V. Ex. bem comprehenderá, solicito trinta 
dias licença, com faculdade poder gozai-a opportuna
mente dentro paiz ou fóra delle e· bem assim autori
zação lransmitti~ governo sec~etario do Interior. 
Altenciosas saudações.~ 

A esse telegramma o Sr. Getulio Vargas respondeu do 
seguinte modo: 

~ Apraz-me accusar recebimento telegramma ·H , 
corrente em que communica escolha seu nome futuro 
pre~idente governo Rio Grande do Sul, bem como pro-' 
P05_It~ afastar-se interventoria, afim de não presidir 
ele~co~s. _ Co_p.gratula-me_ nosso glor_ioso Estado pela 
fehz I~d1cacao sua candidatura, de que sl! agora tive 
conhec1mento e app!audo decisão deixar governo, 
como testemunho louvavel escrupulo e sentimento 
perfeita política. Concedo-lhe trinta dias Iicenca para 
gozal-:a dentro ou fóra. do paiz, passando cargo seu 
substltuto legal. - Cordeaes saudações.~ 

Sr. Presidente, desejaria que todos os Srs. Intervento
res dos Estados pelo menos meditassem sobre as palavra~ 
do Sr. Getulio Vargas. - (M1.tito bem; muito bem.) 
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Telegramma a que alludiu o Sr. M{)zart Lago, em seu 
discurso: 

Belém, 2-i -Sob o titulo "Tumulto e tragedia" e sub
titulo "Hontem, pela manhã, esta cidade foi theatro de sce
nas tamentaveis e dolorosas que tiveram o seu desfecho 
quando tombou sem vida, á porta da Confeitaria Central, o 
capataz do Lloyd Brasileiro José Avelino da Silva" e "Com 
serena imparcialidade, que é a melhor fórma de bem servir 
o publico, o "Estado do Pará" recomtitue para os seus lei
tores todos os antecedentes desse drama" - o Estado do Pard 
faz minuciosa descripção da tragedia de s:abbado, da qual 
tran:õcrevemos alguns trecho:: 

... "'Por volta das 10,30, achava-se em conversa com o 
Sr. Manoel de Castro Martins, parado defronte do Café 
Manduca, o Dr. Ernestino de Souza Filho, directo: da Bi
bliothec.a Publica. Naquelle café, amesendados, palestravam 
os Srs. Dr. Samuel Mac-Dowell Filho e os :tedautores da 
Estado do Pará Orlando de Moraes, Alberto Magalhães. A 
essa altura, agentes de Policia vieram buscar a taboleta do 
semanario Jornal do Povo, affixada num poste fronteiro ao 
Café Manduca, apprehendendo-a por conter a mesma, se
gundo diziam, expressões ironic.as ao Interventor. Foi 
quando o .Dr. Mac-Dowell Filho veio para a rua e corno re
vide, rasgou o "placard" do niario do Estado, affixado no 
mesmo local, jogando. os pedaços sobre o Sr. Maneei de 
Castro Martins. Nessa occasião, o Sr. Ernestino de Scuza 
Filho foi á porta do Café, olhando com insistencia para o 
Dr. Mac-Dowell Filho, que virando-se para elle, disse: 
"Que está olhando? Póde ir dizer ~ quem quizer, ao major 
Barata mesmo, que- fui eu quem rasgou!" O Sr. Ernestino 
de Souza Filho retrucou, resultando o Dr. Mae-Dowell Fi
lho atracar-se com elle. Vendo isto, o· tenente Olympio 
Pampolha, da extincta Forca Publica, atirou o Sr. Ernestino 
de Souza Filho de encontro ao Café Manduca. ·Varias pes
soas intervieram, separando os contendores·. O Sr. Ernestino 
de Souza Filho retirou-se, indo sentar-se o Dr. Mac-Dowell 
Filho, em uma mesa, ao lado do tenente Pampolha. Chegou, 
nesse momento, um carro ce!lular, conduzindo dois guardas 
civis e um agente, que nada mais encontraram, tendo um 
dos sacias do Café pedido a evacuacão do povo, que se con
densava ali. Nesse interim, penetrou no Café o Sr. Ernes
tino de Souza Filho, que declarou que por sua causa não 
levassem ninguem preso, pois não queria o caso na Policia, 
accrescentando: "O que eu quero é entender-me com o te
nente Pampolha, covarde, que aggrediu-me pelas costas!" 
Diante disso, o tenente Olympio Pampolha levantou-se para 
atracar-se com aquelle, o que varias pessoas obstaram. 

Houve, então, um roio, na rua. O Sr. Manoel Guilherme 
da Costa, fiscal do consumo federal, instigado pelo senhor 
Luiz Píngarilho Filho, commanda.nte de um dos navios da 
Navegação do Estado, que gritava: "Vamos abafar a banca!", 
saccára de um revolver, augmentando o tumulto. Nessa oc
casião. o Sr. Mario Martins, representante da praça, vendo a 
attitude do Sr. Manoel Guilherme da Costa, aconselhou-o a 
que tivesse calma, o que foi sufficiente para que este in
vestisse contra elle. Chegou, então, o sub-delegado de Poli
cia., tomando o revolver das mãos de Manoel Costa. 
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Entr-ementes, achavam-se no Café os Srs. .Agostinho 
Monteiro, .Chaves Netto, Dias Junior e Antonio Magno, pro
ceras da "Frente Unica". A essa altura, o Café fechou as 
suas portas, ficando dentro delle esses proceres e mais O! 
Srs. Mac-Dowell Filho, Orlando de Moraes, Alberta Maga
lhães, tenente Olympio Pampolha, Alcindo Cacella, juiz elei
toral e muitas outras pessoas. Chegou nessa occasião o dou
tor Samuel de Mac-Dowell (-pae), que penetrando no Café 
pediu calma ao seu filho, indo depois sentar-se com o se
nhor Agostinho Monteiro. Chegou, ta.mbem, o 3° delegado 
auxiliar, que indagou do que havia, sendo-lhe respondido 
pelo agente que viera no carro cellular que quando chegára 
ao Café tudo estava cnlmo. 

Na rua, o povo adensava. Depois de uma correr"ia, ap
pareceu, trazido pelo commandante Pingarilho, o Sr. José 
Avelino, segurando o cabo do ?evolver que trazia á cintura. 
O Sr. José Avelino annunciou que queria pegar" o aggressor 
de seu amigo, Sr. Ernestino de Souza Filho, clamando mais 
que uvíessem para a rua os que se achavam dentro do Café 
Manduca". Como ninguem sahisse, o Sr. José Avelino inti
mou o co-proprietario a que abrisse-lhe a por'ta. Foi quan
do o Dr. Samuel de Mac-Dowell (pae), sabendo que o se
nhor José Avelino procurava o seu filho, veio para a rua. A 
scena, ahi, foi forte: "O Dr. Samuel de Mac-Dowell avança 
ao encontro de José Avelino, abrindo o paletot e dizendo -
atira!" Sur"gem, então, Abguar" Bastos e Francisco Pinto, os 
quaes conduziram o Sr. José Avelino pan a rua i3 de 
Maio. Innumeras pessoas assistiram a scena entre o douLor 
Samuel e José Avelino. Quando aquelle causídico of!ereceu 
o peito a.o revolver de seu adversario, todas ellas prorom
oeram em vivas ao nome do Dr. Mac-Dowell. que junta
mente com seu filho e demais proceres da "Frente Uniea" 
lomou a direcciio do seu escriptorio de advor.acin, situado 
nos altos da Confeitaria Central, sempre acompanhado po!' 
grande massa popular. 

Foram estes os primeiros incidentes." 

C.ontinuando na sun descripção, o Estado do Pal"á utiliza 
o seguinte sub-tiLulo: 

Desfecho do incidente 

Pouco depois dos advogados Mac-Dowell (pae e filho) 
chegarem ao seu escriptorio, acompanhados das pe~soas que 
adensavam nas immediações, surgiu na esquina o Sr. José 
Avelino da Silva, que trazia na mão o cinto de onde pendia 
o revolver. Subindo a rua, o Sr. José Avelino entrou na 
Confeitaria Central, sabindo logo a seguir e tomando a di~ 
recção do Café Manduca. Após dar alguns passos, a multi~ 
dão, que se encontrava nas immediações, prorompeu em 
vaias. José Avelino retrocedeu, gritando: "Quem foi que 
vaiou?" 

Estabeleceu-se panico. O povo correu, abrigando-se nas 
portas das casas e invadindo a Confeitaria. Central. Vendo 
que ninguem respondia, o Sr. José Avelino se dispunha a 
seguir o seu caminho. Ouviu-se nova vaia e José Avelino, 
voltando, entrou na Confeitaria. Nessa oceasião, vinha sa
hindo daquelle estabelecimento, onde se encontr-ava in
computavel multidão, pela mesma porta, o medico Agosti• 
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nho Monteiro. Vendo ·a rlisposição de seu adversario, o dou
tor Agostinho, para evitar quaesquer consequencias, retro
lledcu, procurando sahir por outra porta, mas foi seguido 
por José Avelino, que o alcancou nc patamar. Não podendo 
mais evitar a lucta, o Dr. Agostinho, enfrentando o seu an
tagonista, segurou José Avelino pelos pulsos para evitar os 
disparos da arma, empregando, para isso, as duas mãos e fi
cando ambos sem nenhuma acoão. Ouviram-se, então, duas 
detonações, de dentro da Confeitaria, cahindo José Avelino 
mortalmente ferido. 

Houve clamor e no mesmo instante um caminhão, pe
jado de guardas e de agentes, e do delegado Castello Branco, 
parava nas proxírnidades da Confeitaria. A Policia entrou 
em acção, sendo logo preso e conduzido para a Estação Cen
tral, o Sr. Antonio da Silva Magno, que se achava no inte
rior da confeitaria, de quem os guardas e agentes sus-peita
ram ter sido autor dos tiros que prostraram o Sr . José 
Avelino. 

O Sr. Agostinho Monteiro e outros paredros da "Frente 
Unica" já Linham se retirado da Confeitaria, dirigindo-se 
todos para o escriptorio do Dr. Samuel Mac-Dowell, que 
fica nos altos daquelle estabelecimento. · 

O Dr. Samuel Mac-Dowell fez, a proposito, .as seguin
tes declaracões: "Os acontecimentos que v~m sobresaltand() 
a população desta capital filiam-se á campanha politica e 
visam, por parte do situacionismo, obstar a propaganda 
victoríosa da "Frente Unica". A' Interventor ia e aos seua 
auxiliares cabe a responsabilidade do facto delictuoso de 
ante-hontem. E' lastimavel que um official do E.-.::ercito, da 
lnlendencia da Guerra, fosse escolhido, desde hontem, para 
prestar-se aos papeis que já vem desempenhando na cam
panha eleitoral. Corno sabe, têm sido detidos, desde &nte
hontem, candidatos e adeptos da "Frente Unica", com o 
unico intuito, por parte do Interventor e dos seus Delega. 
dos, de e:xercer vindictas pessoaes e estabelecer um ambi
ente de lerror. Apesar do actual commatidante da Região, 
provenido por nós dos attentados que se 'Vão consumando, 
notadamente do assalto da madrugada de hontem ~ "Fo
lha do Norte", entender não dever fazer intervir a 
Forca Federal, continu~mos confiantes na acção do Governo 
Central. Para elle tele'graphamos,. pedindo as providencias 
necessarias, jâ tendo tambem agido devidamente perante o 

· Presidente do Tribunal Regional e Superior Tribunal de 
Justiça Eleitoral, de cujo alto criterio aguardamos, lambem, 
uma completa restituição de direitos, cobardemente viola
dos, com a restituição da liberdade ás pessoas illegalrnente 
presas, tanto mais que são candidatas á representação fe
deral do Estado, e, portanto, inviola,veis. 

Todos nesta capital pode·m testemunhar qúe estamos 
á mercê, desde hontem, de um verdadeiro sitio de officiaes 
ou não. Todo o pessoal da Folha do Norte foi preso, exce
pção do redactor chefe e do gerente. que se acham seques
tradcs no proprio edifício desse jornal. Até os Mcbauffeurs" 
dos automoveis que se prestam a servir aos adeptos da 
"Frente Unica" são presos ou ameaçados de prisão. Será 
ínacreditavel que o Governo Federal não ponha termo a 
este descalabro, a bem de seus proprios creditas e do inte
resse que quer demonstrar pela verdade eleitoral." 
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O Sr. Presidente - Estã fímia a hora destinada ao Ex~ 
pediente. · 

Vai-se passar á Ordem ~o dia. (Pauaa.) 

Comparecem mais os Srs.: 

.Mario Chermont, JoaqQim Magalhãses, Lino Machado, 
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Waldemar Falcão, Figuei
reào Rodrigues, Xavier de .Qliveira, Odon Bezerra, José Sá, 
Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Magalhães Netto, Ar~ 
!indo Leoni, Edgard .sanches, Francisco Rocha, Paulo Fi
lho, Nelson Xavier, .Carlos Lindenl:Jerg, Ruy Santiago, Ama
ral Peixoto, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kel
ly, Acurcio Torres, Gwyer de Azevedo, Fabio Sod:ré, Ribei
ro Juuqueira, Waldomiro Magalhães, Celso Machado, An
thero Botelho, Vergueiro Cesar, Hypolito do Rêgo, ZOToa·s
tro Gouveia, Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Henrique 
Bayma, Plínio Taurino, Laceràa Pinto, Antonio Jorge, Ida
lia .Sardemberg, Annes Dias, Frederico Wolíenbutell, João 
Simplicio, Minuano .de Moura, Adalberto Corrêa, Cunha Vas
concellos, ACYr Meàeiros, Franciseo Moura, Ricardo Macha
do, Alexandre Siciliano, Euval<lo Lodi, Mario Ramos, Ro~ 
cha Faria, Teixeira Leite, Oliveira Passos, David Meinieke, 
Thiers Perissé. (58.) 

Deixam de comparecer os Srs.; 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Clementino Lis
bOa, Mario Caiado, Alvaro Maia, Manoel Reis, Cunba Mel
lo, Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel · Chermont, Leandro 
Pinheiro, Magalhães de Almeiàa, Costa Fernandes, Carlos 
Reis, Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Pires Gayoso, .Frei
re -de Andrade, José Borba, Jehova.h Motta, Silva. Leal, Mar
tins V~ras, Ferreira de Souza, Velloso Borge!, João Alberto, 
Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Ced1'o, Solano da Cunha., 
Mario Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augus
to Cavalcanti, .AI de Sampaio,· Osorio BO!.'ba, Humberto Mou
ra, Antonio Machado, Leandro Maciel, J. J. Seabra, Augus
to Leite, Prisco Paraiso, Clemente Mal"iani, Medeiros Netto, 
Al'thur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila 
Amaral, Homero Pires, Gileno Amado, Aloysio Fílho, Ar
nold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Godofredo 
Menezes, Lauro Santos, Jones Rocha, Sampaio Corrêa, Pe
reira Carneiro, Cezar Tinoco, Alipio Costallat, José Eduar
do, Cardoso de Mello, Soares Filho, Buarque Nazareth, Bias 
Fortes, Mello Fran-co, Adelio Maciel, Martins Soares, Pe
dro Alei.xo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Del'[>him Mo
reira José Alkmim, Simão da Cunha., Jaãl) Penido, Furta
da de Menez.es, Chdstiano Machado, Polycarpo Viotti, Da
niel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Bel· 
miro de Medeiros, Campos do Amaral, Carneiro de Rezen
de, Jacques Montandon, .João Alves, .José ChristlaM, Pli
nio Corrêa de Oliveira, Theotonio Monteiro de Barros, Ro
drigues Alves, Moraes Andrade, Almeida Camargo, Mario 
Whately, Guaracy .Silveira. José Ulpiano, Carlota de Quei
roz-, Abreu Sooré, Antonio· Covello, Cardoso de Mello Netto, 
Sampaio Vidal, José Honorato, Domingos Vellasco, Gene-
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rasO'·· Ponce, João Villasbôas, . Alfredo Pacheco, Fran~'isco 
Villanova, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Rebello, 
Carlos Gomes, Simões Lopes, Demetrío Xavier, Victor Rus
somano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Raul IHttencourt, 
Gilhert Gabeira, Vasco de Toledo, Martins e Silva, João Vi
toca, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Possolo, 
Guilherme Plastel', Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Car
valho, Milton Carvalho, Walt~rr Gosling, Augusto Corsino, 
João Pinheiro, Horacío Lafer, Pacheco e Silva, Gastão de 
Brito, Roberto Simonsen, Moraes Paiva, Nogueira Penido. 
{136.) 

ORDE,.lld DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
re~imento de iH Srs. Deputados. 

Não a numero para a votação da materia constante da 
ordem do dia. 

Passa-se á materia em discussão. 

12 

ORÇAIME.."'-!TO DA RECEITA 

2e. discussão do projecto n. 45, de '1934, or. 
cando a Receita Geral da Republioa, para o exer
cicio de i935. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o artigo uni co . 

.Se nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra de
olar'o encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encerra-da e fica adiada a vota cão. 

Não havendo mais materia em diseussão dou a palavra, 
para uma expliocacão pessoal, ao Sr. Waldemar Reikdal. 

O Sr. Waldemar Reikdal (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não mantenho a illusão de 
suppO:r que o meu protesto, desta tribuna, traga algo em be
neficio das victimas das ultimas barbaridades praticadas 
pela Policia do Districto Federal contl'a indefesos trabalha· 
dores, barbaridades qu~:; culminaram no assassinato da praça 
da Harmonia. · 

Massacram-se barbaramente, Srs. DeputadDs, pacificas 
trabalhadores que protestam contra o barbarismo da guerra, 
-da guerra que supponho não apraza a ninguem, entre nós! 
No emtanto, para que não se reclame, não mais contra a 
guerra, mas contra o commercio da guerra, trucidam-se os 
que protestam! 

Felizmente, o Brasil ainda tem alguns desses filhos 
com energia suffioiente para, dentro do mais terrivel ambi
ente, onde {)S proprios carros que deYiam conduzir feridos 
estavam á espera do massacre, assomar ã tribuna e della. 
verberar, energic-amente, 1> attentado, sendo, a seguiz-, obrl
~ado pelas balas da Policia a catar-se. 

Isso, Sr. Presidente, não póde passar despet"eebido dos 
proletarios que tenham per-feita conseiencia de que a guerra 
t1 um negocio do impet-ialismo. 
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E', portanto; com esse verdadeiro sentimento de rew:.lt& 
que eu, não me illudindo de que possamos, desta tribuna, 
combater com efficiencia a guerra, não alimentando a illu
são de que a sociedade burgueza possa acabar com ella, tenho 
a conviccão de que QS proletarios, que me ouvem através 
desta tribuna, serão bastante capazes de preparar-se para 
reagir contra esse flagello, não apenas por meio de discursos 
e protestos na praca publica, mas com as suas proprias ar
mas de defesa. 

Esse bravo estudante, contando apenas 20 annos de 
idade, Sr. Presidente, merece toda a minha consideração, 
todo o meu respeito na campanha que emprebendo! 

Não protesto apenas como sociatista, mas como traba
lhador consciente dos males de que é victima a sua classe, em 
consequencia da guerra, no momento em que os governos 
estão envolvidos em negociatas tenebrosa;:., nas quaes cor
rem muitos marcos e dollares para a compra de material 
bellico, emquanto morrem de fome milhares de traba
lhadores! 

Não devo, assim, calar a minha admiração deante do 
vulto daquelle estudante, que póde ser considerado maio!" do 
que o proprio Christo, porque este tinha a. musão de uma 
outra vida, ao passo que o joven sacrificado, materialista, 
em nada mais acreditava a não ser nesta ex:istencia. Foi 
elle, mais desprendido no seu sacrifício. E, em nome do 
proletariado brasileiro, em nome dos que não querem a 
guerra e, luctando contra o actual regime, trabalham par!L 
consolidar: a paz, lanço, desta tl'ibuna, o mais vehemente 
protesto. 

Em Bello Horizonte, Sr. Presidente, tanto quanto no 
Districto Federal, trabalhadores vêm sendo fuzilados. O 
mesmo se verifica em todas as partes do Brasil. São inu
mei"as as victimas do despoUsmo capitalista. 

Lembro ao proletariado do Brasil - maritimos, ferro
viarios, motcristas, operarias em transportes, trabalha
dores do campo e das fabricas - lembro a todos os camara
das que, apenas pela nossa forca, apenas ,pela nossa aeção, 
poderemos um dia nos emancipar da miseria da sociedade 
caDitalista. E isso faremos com o concurso de todos, atra
vés das gréves, para as quaes appello, neste momento, como · 
desaffronta á dignidade dos que combateram a guerra. 

Espero qus o proletariado saiba .levantar-se unido, 
coheso, forte, para, em attitude definida, mostrar á burgue-
zia quanto vale o seu poder organizado. .. 

Tenho em mão, Sr. Presidente, e peco seja incluído no 
meu discurso, o protesto da "Frente Unica Prolataria" con
tra a chacina da praça da Harmonia. Estã assignado pelos 
camaradas Plinio Mello, Hilcar Leite, Silve. Reille, Reis 
Perdigão e Zoroastro de Gouveia. 

Diz o seguinte: (Lê} : 

"Os Partidos Operarias, ora colligados em frente 
unica, tornam publlco que, no comício inaugural da 
campanha em que se encontram empenhados, protes
taram vehementemente contra· os attentados policiaes 
de que vêm sendo victimas os trabalhadores em todo 
Paiz, particularmente o proletariado desta Capital. 

~\~novando o nosso protesto contra a brutal cha
cina policial de sabbado ultimo, na praça da tflarmo-
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nia aproveitamos a opportunidade para nos solida
riz~r de publico coro as victima.s da. reacção capita
lista e, de modo especiàl, com o Partido Communista 
do Brasil." 

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

13 

o Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Mario Chermont, 
para explicação pessoal. 

O Sr. Mario Chermont requer e obtém permissão para 
rata r da bancada. 

O Sr. Mario Chermont (Para; e:tplica.ção pessoal) - Sr. 
Presidente, tendo o illustre Deputado pelo Districto Fede
ral, .Sr. Mozart Lago, dado á Camara conhecimento de fa
ctos que se desenrolaram na Capital do Pará., naturalmente 
informado de modo parcial, peço a V. Ex. sejam juntamente 
com os documentos apresentados l)elo nobre collega, consi
gnados nos Anna.es os seguintes telegrammas, que acabo de 
receber de Belém, promettendo, opportunamente, trazer me
!hores esclarecimentos, porquanto não quero apresentar se
não íacttls reaes para sciencia da Casa. 

Os telegrammas a CIUe me refiro são do Sr. Major Inter
ventor e dizem: 

"Mario Chermont. Passageiro av1ao Panair para. 
Sul - Rio - Nosso amigo Avelino assassinado bala. 
·Coníeitaria Central âs i i horas por Mala to, Magno. 
Agostinho e l\la.c Dowel Filho. Caiu varado quatro ba
las. SituaQão dominada e normalizada. Prisõe~ feitas 
menos Mala to foragido. Sds, - Ma.i. Btz'l'ata. '' 

No dia 23 recebi este outro telegramron: 

"Urgentíssimo. Deputado Mario Chermont. Rio 
Av. Rainha Elisabeth, 128. - Hoje madrugada nume
NSO grupo populares exaltados pelo barbaro assassi
nato nosso leal companheiro estivador José Avelino pe
los proceres frente unica, atacou inopinadamente e.di
ficio "Folha No'T'te", esta:belecendo cerrado tiroteio 
com pessoal armado reunido nesse jornal. Logo poli
cia teve s~iencia facto providenciou para serem dis
persados populares e garantir jornal. F<lrca pubHca 
tomou cercanias jornal dispersando populares. Jornal 
não foi depredado nem invadido, havendo dois :P(lpula
res feridos. Reina oroem toda cidade. sauds. - Major 
Barata". 

O SR. MozAR.T LAGo - São informações justamente con
-trarias ás do telegramma que :recebi. •• 

O SR. MARIO CHERMONT - Em outra occasião, Sr. 
Presidente, tratarei do assumpto, prestando mai<>res escla
recimentos acerca do caso. (Muito bem; muito bem.) 
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De accordo com o art. f5g d\l Regimento, vão 
a imprimir os seguintes 

PROJECT08 

N. 48-A - 193~ 

Fi:xa a despesa do Minüterio das Relaçií€s Exteriores, para 
o exercício de 1935, com emendas de 211. discussão da 
Commissão de Orço:mento. 

({)rcamento 7, de 1934} 

EMENnAS DA COM:MISSÃO 

Emenda n. 1 

Despesa do Ministerio das Relações Exteriores 
Verba 3" - Servico Consular - Na Sub-Consignacão 

n. 6. Onde está: 
60 auxiliares de consula'<ios, etc. 2.250:000$000 

Diga-se: 
59 auxiliares, etc. . . . . . . . . . .......... . 

Na Sub...1Consignação n. 7: 
Auxiliares contractados. 1.212:560$000 

Diga-se: 
Auxiliares contract.ados. 1:251:060$000 

Justifi.cação 

A lei manda que, ã. proporcão que se for.em dando vag-as 
no quadro dos auxiliares de consulado ('quadro permanente), 
sejam extinctas as mesmas, creando-se Iogares correspon
dentes no ,quadro de auxiliares contra:ctados. 

Depois de elaborada a proposta orçamentaria, verifi
cou-se uma vaga de lagar permanente ne auxilial' de con .. 
~;ulado . 

. Dahi a correccão, sem augmento de despesa. 

N. 2 
Despesa do Ministerio das Relacões Exteriores: 
Na Verba 108 - Addicionaes. 
Onde es.tá: 

:1 Primeiro Secretario de Legação com i O 
annos ....•.. 

Diga-se: 
2 Primeiros Secretarios de Legação com iO 

annos de classe. . . . . . .•......... 
Onde figuram : 

5 Primeiros Secretarias de Legação, com 5 
annos .. 

c. D. -VOLUME V 

40:000$000 

80:000$000 

f00:000$000 

~ 
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4 Primeiros ,Secrstarios de Legação, com S 
annos de dasse. • ...... , ..... . 80:000$000 

Augmento: 20:000$000. 

Justificação 

Trata-se de uma correccão: O Primeiro S[i{lretario de 
Legacão Sr. F. de Souza Dantas completou :1 O annos de clas
se, a 2 de Maio de 1930, fazendo jús, em face da lei, á grati
ficação de 40 contos de réis annuaes, que não ch-egou a. sacar, 
por só ter sido autorizado a fazel-o nos ultimas dias de De
zembro do refeddo anno, isto é, pouco antes da ssupensão de 
taes gratificações, em virtude de acto do Poder Discriciona
r-io. 

Ao ser organi7.ada a proposta de or-çamento, incluiu-se, 
por engano, esse diplomata entre os primeiros secretarias de 
Legação, com 5 annos apenas de classe. 

N. 3 

Verba 4a. - Pessoal n. i: 

QQngrssos e conferencias: 

Onde se diz 400:000$ diga-se. 500:000$000 

Verba 5" - Pessoal n. i - Ajudas de Custo: 
Onde se diz: !.850 :000$ diga-se. . .. . . .. . 2.{)00 :000$000 

Verba 5a - Material - Eventuaes: 
Onde se diz 1.400:000$, diga.-se. . . . . . . . . . i. 700:000$000 

Sala da Commissão, 24 de Setembro de 1934. - Valdomi
:ro Magalhães, Presidente. - Henrique Dodswortk, Relator. 
-João Guimarães. - Waldemar Falcão. - Euvaldo Lodi. 
- E. Teixei:ra Leite. - Ad.alberto Corrêa. - Góes Mon-
teiro. 

Justificação 

As emendas suggeridas pela ·Commissão restabelecem do
t~ões que figuravam na proposta do orçamento elaborado 
pelo Ministerio das Relações Exleriores, e visam allendel' á 
nooessidade do funccionamento regular dos seus serviços. 

15 

N.52A-1934 

Fiza a di1SPf!sa. do i.'lli,n.isterio da Educação e Saude Publica, 
para o e:cercicio de 1935, com parecer da Cammissão dll 
Orçamento sobre as emendas apresentadas e:m 2" dis
cussão. 

(Orcamento 1i, de 1~34) 

No periodG de adaptação constitucional, que vamos 
atravessando, a tarefa orcamenlaria não póde ser senão 
imper{eitamenlo cumprida pelo Poder Legislativo. 
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A angustia do tempo em que ora se encontra, para evi
t.ar a concretizaçúo da hypot.hese prevista no art. 50, § 5o da 
Constituição de 16 de Julho. do corrente anno, impõe á 
Camara uma ext.raordinaria, rapidez no exame da proposta 
governamental, ao mesmo tempo que lhe tolhe os passos 
no sentido de qualquer iniciativa tendente a modificar a 
art.iculaçâo das .verbas e {l.o.t.acões cornpendjadas, na pro
posta orcamentaria submettida. ao seu e.i:ame. 

Todavia, o esforco louvavel dos actuaes r epresentantes 
da. Nação, no afan pat.riotico de poupar no Paiz o dissabor 
de ver a Camara deixar d~ cumprir em tempo o seu dever 
cons~itucional de apreciar e votar as leis de meios, indis
pensaveis á normalidade do funccionamento da macbina 
governamental, diz muito bem da sinceridade com que os 
mesm.os legjsladores, que deram ao Brasil a sua nova Carta 
política, procuram o.bedecer inflexivelmente aos preceH.os 
do estatuto recem--promulgado. 

S~ foram precisos cerca de ilinco annos para que, pro
mulgada a Constituição imperial de 1824, pudese ser vo
tado, já em set.embi:,o de 1830. o primeiro orçar;pento re
gular que teve o Brasil independente, destinado ao exer
oicio financeiro de 1831-1832, poucos mezes serão decorri
dos entre a promulgação cta nova Consliluicão Federal e a 
discussão e votacão, pela actual Oamara dos Depu tados. dos 
Orçamentos da Receita e Despesa da R~publiea para o pro
xlmo exercicio de de 1935. 

A aspera conjunctura. em que ora se debate a Nação, 
premida pelas mais agudas difficuldades financeiras, sal tea
da pelos problemas eçonolll,icos de cuja solução det~endem 
visceralmenle os interesses mais vitaes da nacionalidade -
bem está à exiliir de todos os brasileiros o maximo de de
votamento e de senso patriot íco, em ordem a. collaborar com 
os poderes publicas para que possamQ.s vencer galharda
mente essa hispida jornada da vída naciQnal, restaurando-.!<~ 
quanto antes a m~thodização racional das despesas em har
monia com as nossas possibilidades tributarias. 

Sem isso, a reintegração da !JOllectividad~ brasileira na 
ordem constitucional será apenas uma dour'!da illus[o, car
regada de decepções que IlâQ tardarão, se se não renunciar 
á bohemia fína!,lceira que tão fertil já foi em erros sobre· 
modo funestos, em nosso passado republicano . 

Vae a Camara, em breve, attingir o implemento do se
gundo .período da vida dos orçamentos: a vot.;tcão da lei de 
meios. A primeira , phase - a da preparação orÇamentaria 
- já foi integrada pelo Governo sob um extraordinario 
emP.enho de compress~o dos gastos, que só applausos deve 
merecer. Cumpre agora ao J;>odt! Legislativo não se afastar 
um millimetro desse mandame!ltQ infugivel de parcimonia 
que, neste instante, se impõE> a todos quantos tê!I!, a respon
sabilidade do poder. 

Isso feito, mister será quo as duas etapas restantes da 
vida dos orçamentos - a da execução e a do contr6Le -
venham a ser integralmel)íe objectivadas pelos poderes com
petentes, afim de que posSaJY.lOS todos colher em breve os 
fructos do sacrificio que o dolqroso momento financeiro do 
Paiz estã .a determinar. _ 

Foi pensando assim que, na elaboração do nosso ;~are
ter sobre o Orcarnento da DespllSa do Ministerío da Educa
ção e Saude Publica. não quizemos a.dmitti:r o augmento da 
um ceitil siquer sobre o total global estatuído na proposta 
governamef\tal attinente ao alludido ministerio. 
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E, se não nos animamos a pr:_ol)or nenhumo. diminuiçãn 
no computo total acima referido, assim procedemos cons
cienciosamente, após minuéioso estudo que noM convenceu 
de que, em re1ação ao _Orçamento em vig:or, Jh Ilzern n pro~ 
posta governam~ntal os_ eor:tes possíveis de rllallztll' em um 
orçamento E'm que se enquadr:nn e nrt!culnm prpblernns do 
maior alcançe collectivo, quaes sejam os IJU~ dizem respeito 
á Educação e á :Saude d.Q povo brasileiro, problemas esses 
gue arrastam consigo uma parte decislvn dn. cCiuaoão do 
nosso progresso e da nossa gra:ndt>za. 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

Verba i. a - Secretaria de Estado: 
Eleve-se de 30:000$ e 20:000$, resp!Xltivumenle, .as do

tações das sub-consignaçõ~s 2 e 3 do Mªloritll. 

Justi{icaçdo 

E' indispensavel pro-porcionar ao Mlni~IA.·rlo da Educa· 
cão e Saude Publica os meios necessa.rio~ pn!'a n publicaoão 
da Revista de Educação e outros orgãos do pro[lugnnda edu
cativ~. 

Privado, como ficou elle, dos ror-urao~ du que dispu· 
nha, para esse fim, e que e>ra a taxa cinem!lto~~:rnphica, ora 
incorporada á. receita. gera< da. união, tem por object.i"vo a. 
emenda permittir que o Ministerio possn, pl!lu. divulgação 
de ensinamentos culluraes e educativos, prl'I'IWhor uma la~ 
cuna sensiv<:l e qe grande beneficio p11ra n eull!!clividade . 

N. 2 

'Supprimarn-se: 

Na verba 2" - Instituto de Ensino, titulo II - Facul
dade de Direito _9e Recife, consignação "Pogsonl ", sub-consi
gnação 2 - "Pesooal", do quadro: dois profe~~ores cathe
~raticos em disponibíli~ade a 14:400$ - 28: 800f000. 

No tituio V - Collegío Pedro II (Exlcrnnto), consigna
~ão "Pessoal", sub-consignacão 28 - Pessoal do quadro= 
tres professores cathedratico.§, em ·disponibilidndo u 14:4001 
e :!Dais um p,rofessor em dísp9nilhilidade: 9 :oooeooo 
52:800}000. 

Na verba a• - Universidade do Hio de Janeiro, lit.ulo U 
- FacuLdade de Medicina do Rio_ d~ Janeil'o, cons!gn:&cã.o 
"Pessoaln, sub-consignação i - Pessoal do quadro: cinco 
professores em disponibilidade, a 14 :-i CO$ - 72:000$000. 

Na verba 4a - Universidade Technica Federal, .titulo 
li - Escola Polytechnica, consignação ''Pessoal", sub-con
signação - Pessoa.! do quadro: cinco professores, em dispo ... 
nibi!i;Q.ade, a 14:400$000 - 72.000$000. 

Justificação 

Os titulares àos cargos para os quaes se propõe a snp .. 
pressão estão comprehendidos no n. 3, do art. !70, da Consl.i
tuíção da Republica, por terem attingidt> 68 annos .de idade 
e os respectivos cargQs podem assim ser axcluidos da pro~ 
posta orçamentaria. Com a suppressão àos ditos cargo.!:4 se 
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dará uma diminuição na importn.ncia de 2!6 :OOCr$000, na 
proposta~ 

N. 3 

Verba 4• - Universii:1ade Technica Federal; 
·substituam-se os dizeres ·da consignaçã(} .. Pessoal" 

titulo Vari.avel 2 e 3 pelos seguintes: 
2. Pessoal contractado na fórma do decreto 

· n. :18.088, de 27 de janeiro d~ 1928 i5:00J)$00(1 
3. 'DiariaJ a professores e alumnos para ex~ 

cursões e estagias de accórdo com o 
art. 25-i c respectivos paragraphos 
do regul:J.mento approvado pelo de-
cret.o n. 23. 979, de 8 de março de 
193·i ...•.•..••..•..••..••.•..•.•. 

4. Para pagarnnnlo de quotas aos membro!! 
das commissões examinadoras d~ 
exame~ vestibulares e <;lei segund_a 
época, nos lermos do § z· do artj
go 289 e da letra e do art. 287, do 
regulamento approva.do pelo decreto 
n. 23 979, de- s de marco de t934 •. 

5. Gratifícacões I>Or scrvicos extraordina
rios fór.a das horas do expediente, de 
accOrdo com o art. 39 ilo regula
mento Geral de Contabilidade Publl~a 

6. Au."tilio aos serventes para a acqui.sic.;ão 
à e fardamento .....•... > • ••••••••• 

18:000$00(! 

5:~52$000 

2:000$000 

2:5(}1}$000 

E da consign:>.ção "Material" - sub-consigna~ões, f, 2 
e 3 pelos seguintes: 
f. 1Materi.al permanente . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1:1.5. 000$000 
2. Material de consumo e de transformação 50:000$000 
3. Diversas despesas, indusive subven~ão a\!) 

'Director.io _1\,cadeJ;Il.iCo . • . . • • . • • . • • • 20: 198$000 

PARECER 

A emenda não traz augmento de despesa. O total da 
verba 652:850$000 fica ma~tido, apenas com ,as modifica
cões nas diversas sub-consignacões COII.!. o fim de permittir 
á Escola uma efficiente actividade no que d_íz respeito ao 
seu funccionamento e melhor aproveitamento do~ reeurt:IJ!J 
qu" a proposta consi~a. · 

N. i 

Verha 4' - Universidade Technica Federal: 
Transfira-se para a verba sa - Universidade do Rio 

de Janeiro - a dotação de 1. 067 :860$000 colt.Siguada na 
verba 4•, titulo III. da Escola de Minas, para custeio da 
mesii:~a escola. 

Justificação 

Não tendo ainda sido installada a. Faculdade de Scien
cias e Letras a que se refere o art. 1° do decreto n. 19.85·2, 
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-de H de Abril de 1931, parece ã Commissão que a Escol~ 
de Miinas, por força do art . 21 do decreto n. 2L 738, de U 
de Julho ultim&, deve continua..- a figurar na verba. 3a -
Universidade do Rio de Jan-eiro. 

N. 5 

Verba 7a - K~ola Normal de Artes e Otíicios Wen
ceslau Braz. 

Reduza-se a i03 :000$000 a sub.:consignação 2 - Ma
terial {ie Consumo e Transformação e eleve-se a 40:600$000 
a -sub-consignação 3 - Diver sas Desp-esas. 

Justi ficação 

A emenda não traz augmento de despesa. Visa apenas, 
melhor apparelhar a escola com os recursos de que carece 
para seu pedeito !unccionamento, dando melbor distribui
ção ás dotações consignadas na proposta. 

N. ú 

V-erba ua - Bibliotheca Namonal. 
Eieve-se de 20:000$000 a. sub-consignação i - Mate

rial Permauente - e reduza-se de igual quantia a sulr 
consignacão 4 - ~ara decifrações, ~te. 

Justificação 

A emenda nio traz augmento de despesa. 
Tem por fim permittir ã Bibliotheca Nacional a acqul

sição de maior numero de publicações com o intuito de 
mais ampla divulgação Je conhecimentos, entre os que re
correm a esse estabelecimento. Dentro dos recursos que a 
proposta registra, tal providencia poderá ser obtida com 
indiscutivei vantagem para o pul:ilico. 

N. 7 

Verba 1211 - Directoria de Defesa Sanitaria Interna
cional .e da Capital da Republica. 

Reduza-se de 300:000$000 a sub-consignação n. 27 d() 
Material, supprimindo-se nos dizeres da mesma sub-C<ln
signação o seguinte: ui. 500:000$000 para" o 

Parecer 

Com a. passagem para. o Ministerio da V~acão dos ser
viços de Saneamento de Santa Cruz, os trabalhos a cargo 
da Insp·ectoria de Engenharia Sanitaria exigirão necessa
riamente menores dispendios. Por esse motivo a Commis
são de Ç>rçamento propõe a alteração qÚe a emenda oon• 
substanc1a. 

N. 8 

Verba i4a. - Directoria de P roteccão á Maternidade e 
á Infancia. 

Eleve-se de 60 :000$000 a sub-consignação 6 - Mate
rial de Consumo e Tranformacão. 
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Os servll;os a cargo da. Dil'ectoria de Proteccã.o á. Ma
ternidade e á lnfancia, exigem, -principalmente, no que diz 
respeito ao Hospital A.rthur Bernardes, maiore!' recursos 
ilo que os quoe a proposta consigna. 

O augmento suggerido na emenda está longe de cor~ 
responder ás necessl<fades da Directoria, e ainda assim o::; 
recursos das dotações respectivas são inferiores ás doe que 
ella actualmente dispõe. 

Pensa a Comm1ssão que com a pequena majoracão que 
a emenda. consigna, poderão ser, com mais efficiencia, .a~ 
tendidos os serviços a cargo da referida Directoria. 

Verba iS3 
- Instituto Oswaldo Cruz. 

Eleve-se a 30:0001 a sub-consignação i - Material 
Permanente e a 50:000$000 a sub-consignação 2- Material 
de Consumo e Transformação, supprimindo-se, na. consi
gnação Mate:rial e titulo - Laboratorio de Chimi~ Physica. 

]t.Liti!i&ação 

O Instituto Oswaldo Cruz figura no or~:amento com 
dotações, sem duvida alguma, inferiores ,ás n~cessidade11 
dos seus serviços. A coromissão, J)Or coi!siderar que até 1930 
o Instituto dispunha de dotações .para Material na impor
tancia de 967:5-68$000, e reconhecer a absoluta necessida
de d'eserem proporcionados os meios de poder esse estabe
lecimento scientifico desenvolver as suas actívidade-s, -pro
põe o pequeno augmento que a emenda consigna. 

N. 10 

Verba t9B - Inspectoria de"'"'N;uas e Esgotos. 
Na consignação 4 - P~essoal Variavel - onde se lê 

!I. 626 :243$!000, !eia:-se 6. 026:243$000. 
Na consignação 1 - da. terceira parte - Serv!cos de 

Esgotos, onde se lê 36.000:000$000, 1eia-se 3·L ~00:000$000; 
no Material sub-consignação 1, onde se lê 500:000$000, leia
se 600 :000$000; na sub-consignacão 2, onde se lê 500:000$, 
leia-se 620 :000$000; na sub-consignação 3, onde s·e lê, 
1.,500:000$000, leia-se i. 780 :000$000; na suh-consignacão 
~. onde se lê Sf0:000$000, leia-se 1.810:000$000. 

lustificaçáo 

A emenda não traz augrn.ento de despesa. Procura, 
dentro dos recursos consignaQ.os na proposta e, obedecendo 
a uma melhor discriminação, attender aos multíplos lln
cargos da Inspectoria de Aguas e Esgotos, á qual estão 
commettidos actualmente importantes serviços taes como ;1. 
regularização do serviço de nydrometros e ccnsequente 
acquisiçlio do material para assegurar uma melhor distri
huír,:ão de agua; filtros párà melhorat as condições de po
tabilidade da agua distribuída, além de serviços novos de 
esgoto e conseNacií.o do material permanente. 
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E!d:ENDA OA COMMIBSÃO 

Verba 3a. - Universidade do Rio d-e Janeiro. 
Eleve-se de 6:000$000 a sub-consignação 2 do Pessoal 

e. de 4:000$000 a sub-consígnacão 2 e de 36:000$000 a 
suh-cons1gnacão 3 dQ Matel.'ial, accrescentando-se nesta ul
tima os seguintes dizeres: "Serviço tachygraphico e a sub
venção de 24:000$000 ao Directorio Central de Estudantes". 

Parecer 

As dotacõe.s consignadas na proposta são evidentemen
te insufficlentes para attender aos serviços da Reitoria da 
Universidade do Rio de Janeiro. A emenda procura reduzir 
taes inconvenientes, majorando, dentro das possibilidades 
de momento, as dotações, destinaoas aos encargos de natu
reza inadiavel, bem como ao cumprimento de disposições 
regulamentares. 

V-erba 22a - Subvenções. 
Na sub-consignação 4 - substitua-se a palavra "fede

ral" pelas seguintes: "em todo o Paiz" - (art. 151>, letra 
e, da Constituição) . 

Jus ti{ i cação 

A citação do dispositivo constitucional é ·Sufficien.te 
para justificar a alteração dos dizeres da consignacã.o, per
míttjndo, dessa fórma, ao GovernD da União a observancia 
da regTa ali estatuida. 

EMENDAS D'E PLENARIO 

N. H 

Ao orcamen.to ·do Ministedo da Educação - Collegio 
Pedro li - Externató: 

(Materiai) 

Augmente-se a sub-consignação llemuneraçáff ao pes
soal mensalista, etc., para :1.18 :932$GOO, assim se redigindo! 

1 servente IJintor e carpinteiro, a ·51.5$ men-
saes ...........•............... õ:iS0$000 

29 serventes, a 324$ mensaes ............. . 112:752$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de i93ti. - Hen-
riqu.e DolUlworth. 

Jus ti[ictu;âo 

o augmento, de facto, sobre o orçamento de 1934, é de 
14. ~592$000. Todavia, ·o augmeuto de despesa. na dotação glo
bal fica. reduzido a 724;JOOO, visto ~er supprímida a sub
consignacão referente a "q-uótas de exames, etc,"-
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Parecer 

~m vista. do criterio seguido com relação ás emendas 
attinent<>s ao Collegio Pepro II (Externato), entende a Com
missão que deve ser acceita a presente emenda. 

N. H A 

Orçamento da Educação 

Onde se diz, na dotacão orcamcntaria do Internat9 do 
Collegio Pedro Ir: 

i m~dico •........... , .................. . 
-corrija-se: 1 medico ....•.•...•...•.• 

7:200$0!JO 
14:400$000 

Sãla das Sessões, iS de Setembro de i93L -Henrique 
Dodsworth. 

l us ti/icci.ção 

Ha evidente engano na pl:OpOsta ~lo orçamento quanto 
aos medicas do Externato e do Internato do Co1legio Pe
dro II, pois devem ambos, ter igual remuneraçã!J. O me
diCC> do Externato, cargo recentemente creado, percebe réis 
i4:000$000 annuaes. 

Parece'l' 

Não ha. engano na proposta, como se afigura aG illus
tre signatario da emenda. O actual orçamento consigna as 
vencimentos de 7: 200$ para o medic"o do Interna to. A Com~ 
missão em face do disposto no art. 4!, ~ 2° da Consti
tuição, não pode acceital' a emenda. 

N. 12 A 

Emenda ao orçamento ~o Minislel"io da Educa{(ão e Sau
d.e Publica - Collegio Pedro II - Externato: 
Accrescente-se: "Remuneração ao pessoal ne

cessario ao Curso Complementar" 

Justificação 

80:000$000 

O .Curso ·Complementar, creado na reforma "Franciaot. 
Campos", (de!lreto n. 21.241, de 4 de abril de i932) vae 
.funccionnr pela primeira vez, em i !?35, e destina-se á pre
paracão dos candidatos aos cursos da Universidade. 

A dotação pedida é índispensavel, e realmente não ss 
faz ·um augmento no orçamento do Gollegio Pedro II, {!r, 
80:000$000, pois, na dofãQáo desse Externato vão ser suppn
midos os vencimentos de quatro 1):rofessores que passaram 
da categoria de professores em disponibilidade, :para. a de 
professores aposentados, "ex-vi" do art. 170, da Constitui
ção Federal, importando ~essa dotação a ser supprimida em 
55:200$000. 

O augmento real é, pEJis, apenas de 24 :800$0(}0. 
Sala das Sessões, 18 de Setembro de 193-i. -Henrique 

Dodswortk. 
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Parece1> 

A Commissão acce!ta a emenda, por baver sido deduzida 
da sub-consignacão n. 39, a importancia mencionada. 

N. i3 .'. 

Ao orcamento do Collegio Pedro n- Internato: 

{Mat.ertal) 

Redija-se da seguinte fónna a. sub-consignação "iRemu
neração do pessoal contractado na fórma dG decM:lu, numa. 
ro :18.088, etc.": 

dentista contractado , •.••.• •• •.•.••• • 
l cozinheiro .......................... . 
1 servente .machínista ........... .. ...•• 
1 servente barbeiro ..................•. 
2 a.judant% de cozinheiro, a 4:140$ ...... 
2 serventes copeiros, a 4: i40$ .......••• 
3 serventes ajudantes, sendo f de enfer-

meiro, 1 de porteiro, e i de machi-
ni~ta. a. 4:140$ ................ . 

30 serventes, a 3 :·888$ ..•..... • ... .•..•.•. 
2 serventes aperarios, sendo i cnr;;>ínteíro 

e l pedreiro, a 6:iso; . ....... ~· 

lusti!icaçáo 

6:000$008 
5:400$GOO 
5:400$000 
5:400$000 
8:280$000 
8:280$000 

f2:420$000 
116:640$000 

f2:360$000 

180: 180~000 

O insignificante augmento de 2:027$, confrontado com a 
aetual verba, é pelo facto de haver sido mandado incluir na 
rubrica o dentista, cujo contraclo acaba. de ser estabelecido 
pelo Governo, attendendo-se, dessa férma, á ina.dia.vel exi-
gencia do~ servic·os do Internato. · 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - HenriqtU 
1Jodswo7'th.. 

Parece~ 

O augmento que a emenda propõe, visando regularizar 
a situacão do pessoal contract.ado ne.cessario aos serviços 
do Collegio, -é apenas de 2: 027$ctOO. Attendendo aos moti
vos adduzidos pelo . illustre Deputado autor da emenda. a 
Commissão é de JJarecer seja a mesma approvada. 

N. 3! 

Verba 18•, subvencão n. L 
Aecrescente-se: 

6endo duzentos contos entregues ao Estado de Goyu 
para o serviço de prophylaxia ru-r-al e instruocão. profissio
nal. 

O resto como está. 
!Sala das Sessões, 18 de Setembro de f934.. - Adolpho 

Bergamini. 
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Pa.rBCe-? 

~ Commíssão não acceita a emenda á. verba - Sub
venções - porque a proposta consigna recursos prGpl"ioa, 
em virtude do decreto n. 24.674, de f4 de Julho do corrente 
anno, por onde poderá correr o auxilio em questão. · 

Subvenções e auxilíos~ 

Art. .Para sobvencionar a Federeção Brasiie!r• d• 
Glub!t ~~:colas, 37 :500$000. 

Justificação 
.São em numero de 500 aquelles clubs mantidos em tM" 

o territor io nacional , em escolas primarias e que jâ rece· 
bem sementes, mudas e arvores, ferramentas. material gra
phieo. Esta subvenção destina-se a ampliar o trabalho dos 
clubs aos mesmos fornecendo o material acima indicado e 
permittindo a creação de novos c!ubs. 

'Sala das Sessões. - E. Tei:eeira Leite. - Xavie,. dl 
Oliveira. - Barreto_ Campello. 

Parecef' 

A Commissão <!eixa de acceitar a emenda, visto julg&r 
que a mesma não pode ser incluída na ver ba. destinada a 
subvenções do ·Ministerio da Educação, em virtude dto re!e
ril"-se o assumpto ao Ministel"iG d& Agricultun, ond~ talves, 
poderá ser incluída. 

N. 35 

A' verba 22a do orçamento do Ministerlo da Eduosç~o 
e &ude Publica, accrescente-se: 

"inclusive doze contos de rêis para a manutencão da 
Santa Casa. de Misericordia de Guanbães, Estado de Minnt~ 
Geraes." 

Justificacã() 

A benemerita instituicão que é a. Santa Casa d~ Gua. 
nhães se vem mantendo gracas ao espírito caridoso do pov& 
daquelle município do nordeste mineiro e de munictpios 
vizinhos, bem como do de;:;interesse do corpo medico da
quella cidade, mas principalmente pela dedicação evange
lica do venerando sacerdote, monsenhor Pinheiro Brandão, 
cujas austeras virtudes não conhecem obstaculos a venoor 
na conservacão â os !ins bumanita.rios. 

O amparo a esta tradicional cas~ 11e caridade suppri. 
rá em pequena parte o esquecimento em que jaz em largo 
trecho do territorio do nordeste mineiro. 

Sala das Sessões. i~ de 'Setembro d& i934. - .Daniel 
de Carvalho. 

Parecer 

A Commissão r ejeita a emenda, visto como a Santa. -casa 
de Guanhães, já se acha contemplada na emenda n. 34 e !oi 
.attendida no substitutivo da Commissão. 
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N. H 

Verba 2a - Fa.cut~ade d~ Direito de Recife: 

Remuneração dos professores do curso de dOU· 
tarado, augmente-se de mais . . . . . . . . . . . . 24:000$000 

Remuneração do pessoal mensalista contraota-
<io, augmente-se de mais ............. ; . . 6:000$000 

Díarias, ajudas de custo, viagens, augmente-se 
de mais .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. • . . . . ... • 8:000$000 

Taxas a 5erem pagas aos examinadores, au· 
gmente-se de mais .. . . . . . . . . . . . . . . • . .. • 10 :800$000 

Diversas despesas, inclusive pagamento de pre. 
mios, augmente-se de mais . . . . • • • . . • . • . • 4.9 :600$000 

Justi!ic~iio 

Os augmentos acima. são os mais justos. 
O curso de doutorado foi creado em virtude de lei e 

diminuída a quantia necessaria para a sua .manutencão, 
deixaria de funccionar, com alto prejuízo para o ensino. 

A remuneração de serviços cont.ractados é feita em vir
tude de lei expressa e não póde deixar de se!' feita. Seria 
desorganizar os serviços da Faculdade. O quadro desde 
1925 não so!freu alteração; nenhum cargo foi eliminado ou 
extincto; nenhum funccíonario foi dispensado. E desde i928 
o total de sua despesa, de accOI"do com a tabella de venci
mentos approvada peto Governo da Republica, foi sempre 
de 246. Assim o augmento proposto, é: feito para ficar de 
accôrdo com o proprio acf.o creado da despesa. 

O mesmo succede com as ajudas de custo e pagamento 
de diarias. 

Quanto ás taxas a. serem pagas aos examinadores, na() 
ha como diminuil-as. O regimen adoptado tornou obriga
toria esta remuneração, tirada aliás das rendas dos pro
prios exameg, pois 75 o/o dellas são recolhidas pela Thesou-
raria da Faculdade. · . 

O augmento pedido para diversas despesas, inclusive IJ!l
gamento de p!'emios, se impõe inilludivelmente. Bastal'ia 
mencionar os premios já devidos e cujo não pagamento im
portaria num attentado a direitos os mais respeita v eis. 
Constituindo um poderoso elemento de estimulo, o augmento 
nessa sub-consignação de :11ecursos para os pl'emios em 
questão não pode dei::tar de ser mantido. Por esta sub
consignação correm as despesas com a conservação do ma
gestos·o edifício e do parque em que está situado. Não 6 
possível deixa!." sem conservacã.o neste proprio nacional, o 
seu magnífico mobiliarío. Ainda por esta sub-consignação 
correm as despesas com a illumTnação do preàio e do par
que, as publicações da Revista, ·os editaes, o annuario, o 
serviço de agua. 

Occorre ainda lembrar que a verba orçamentaria para 
o pagamento das despesas da Facul{lade de Direito do Re
cife, nos eJ:ercicios de 1933 e i93.i, foi manifestamente in
sufficiente. PO!' isso, para e1las, foi abertu em :1933 um 
credito supp!ementar de 109 contos e em 1934, já está seu
do necessario uxn outro de 71:600$000. 

Para q\]e os serviços do tradicional e glorioso instUutc. 
de ensino não soífram IJerturba!;ões, u!'ge que se consagre no 
orçamento os recursos necessarios. · 
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Si examinarmos os orçamentos a.nLeriores, _yeremos que 
a. Faculdade vem sendo constantemente re.duzida nas suaa 
verbas. · 

Occorre ainda lembrar que a Faculdade contribue, sob 
o ponto de vista fiscal, cõiilmals de duas centenas de con
tos para o thesouro nacional. 

O augmento pedido não representa senão o mínimo in
dispensavel e estamos certos que a douta. Commissão, exa
minando os fundamentos das a!Iegações, solucionará favora
velmente. 

Sala das Sessões, :15 de 'Setembro de !934. - Edgard 
Teixeira Leite. - Osorio Borba.- Thomaz Lobo.- Ole
gario Marianno. - Alfredo C. Pacheco. - Luiz Barbosa. 
- Augusto Cavalcanti. - Solm~o da Cunha. - Hugo Na
poleão. - Xavier de Oliveira. - Alberto Roselli. - Ar
lindo Leoni. - Francioco 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 .. 

.i. 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 turmes 
desdobradas e representação do 
iDirector .................•.... 

6. Diarias, ajudas de custo, viagens .... 
7. Taxas a serem pa.gas aos examinadores 

Material: 

8. Material permanente ...•.........•• 
9. •Material de consumo ou transformacão 

lO. Diversas despesas, inclusive subvenção 
ao Director academico (art. 105 
do decreto n. 19.851 de H de 
Abril de 1931 e pagamento de 
premios a estudantes) ........•. 

Total 

Jus ti fi cação 

4.50:0001000 

84:000$000 

246:000$000 

30:000$000 
15:000$000 
25 :OQ0$000 

100:000$000 
70:000$000 

2! :600$000 

L 042:200$000 

~ impostos orçados na receita geral para. 1935 montam 
a 1.599.295:000$000. 

O art. 156 da Constituição obriga a União a dispender 
com a instrucção 10 % desses impostos e essa pel'Centagem, 
corresponde, no exercício arcado, a 159.929:·500JOOO. 
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O orçamento do Ministerio da Educação e Saude Publi
ca cónsigna un1a despesa geral de 15~.336:8~1$~00. 

VI. Directoria Nacional de Sau-
de Publica .. ~ .. .... . . 

.Procuradox-ia dos feitos da 
Saude Publica .. . ..•. 

!Superintendencia de Obras 
e Transporte ...... . . 

P essoal de Transporte ... . 
Ambulatorio R. Cor rêa .•.. 
Inspecloria de _<\guas e Es-

gotos ." .•......•...... 

1.2~5:338$000 781:500$000 

63:930$000 

f.046:970$000 76:980$000 
4%:800$000 
178:450$000 

2.613:930$000 

Total ................ 5.645:418$000 858 :480$00C 

Total geral ...... . .... 6.503:898$000 

Abatida a verba de G.503:898$000, fica o orcamento da 
Educação reduzido a 152 .832:903$400, isso porque não al
ludi ás dotacõei. para a Colonia <le Psychopathas no valor 
de 300:634$000 e do Manicomonio Judiciario importando em 
119 :949S500, pois taes ·verbas, ainda que não sejam pro
priamente rela tivas á maLeria de educação, podem ahi ser 
enquadradas. · 

No Ministerio da Justiça, encontram-se as seguintes 
verbas relativas .á eàucacil.o: juizes de menores f 59: 500$000; 
Institutos Disciplinares, 2. 978:956$100; Casa de Detencão, 
L 490 :536:3i00; Casa de Correllção, 8~5: 008$800; Serventua
rios do Culto Catholico, 14: 060$000, no lotai de 5 . 488:061$. 

L evando-se, J)crtanto, o calculo a extremos de bõa von
tade, chegar-se a apurar que a instruccão consumirá apenas 
158.320:964$-iOO, ou seja menos 1.608:535$600 do que man-
da a Constituição. . 

De modo .que a. pequena májoracão proposta na verba 
da Faculdade d e Direito do Recife, ali·ás insufficíente par!l 
as suas necessidades, conservação do seu edificio c mobilia
rio, par que, continuação da bibliotbeca, etc., não póde deixar 
de ser attendida, sobt·etudo quando se vê que a .Faculdade 
de Medicina da Dahia (as tabellas orçamentar ias dizem poi' 
engano Faculdade de Direito) r ecebe· uma verba de réis 
1.499:920$000, na que.! só a cifra de material ascende a 
4.93:520$000. 

Sala da;; Sessões, 17 âe Setembro de 193-L - Barreto 
Campello. 

Parecer 

A Commis<-fio de Orçamento, examinando as emendas sob 
ns. 41 e 42, apresentadas á verba za - Faculdade de Di
r ei to de Recife, verificou que ambas. procuram elevar os 
quantitativos consignados na proposta orçamentaria, para at
iender aos encargos desse estabelecimento de ensino. 

A primeira eleva de 24:000$, 6 :000$, 8:000$, 10:800$ e 
49 :6008, respectivamente, as sub-corn;ignações ns. 3, 4, 6, e 
7 do Pessoal e i Odo Material; e a segunda de 24:000$ 
6:000$, 8:000$, 10800$, SO:OOO e 41:100$, as sulJ-consi
gnações 3, 4, 6 e 7 do Pessoal e, 8· e 9 do i\fateriaL 

Embora reconhecendo a procedencia da medida e os ar
gumentos dos signatarios das referidas emendas, pela justa 
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&l)plicação a ser· dadn aos quantitativos indicados, e que sem 
duvida alguma, concorreriam para melhorar os trabalhos da 
Faculdade, pensa a Commissão, deante do que aconselha a 
situação financeira do paiz, que a Camara poderá, em parte, 
attender ás emendas approvando os seguintes substitutivos: 
Na verba 2a. - II- Faculdade de Direito de Recife eleve-se, 
na. consignação Pessoal, de 24. :000$000 a sub-consignação 3 e 
de 10:000$0000 a sub-consiganção 7 e na consignação Mate
rial e leve-se de 10:000$000 a sub-consignação iO. 

N. 43 

Ao folheto n. 52 referente á despe~a do Ministerio da 
Educação e Saude Publicã, para o exercício de 1935: 

Na distr ibuição das verbas, onde se lê: 
158 Directoria de Assistencia Hospitalar ...• 4.. 091 :036$000, 

d iga- se: 15a. Directoria de Assis tencia 
Hospitalar . . ........................ 5.000:000$000 

Justificação 

· .Nó folheto 45 - que orca a Receita Geral da Republica, 
para 1935, se verifica que, no n. 166 do arl 1°, a taxa addi
cional da. Assistencia Hospitalar alcanvar 5.000:000500. 
Ora, é de bôa norma dar o exacto destino ás verbas, ás ta:x:as, 
quando impostas ao povo, com determinada finalidade. 

Não se eomprehende que -se arrecadem 5 mil contos para 
a Assistencia Hospitalar e esta só receba L091 :036$000. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Heitor 
Annes Dias. 

Parece1' 

A Commissão attende, em parte, á -emenda, propondo 
que, na consignação "Material da verba 15a se inclua a se
guinte sub-consignação: "Para a.ttender ás despe3as de or
ganização da Directoria de Assístencia Hospitalar, inclusive 
a installacão do Hospital de Triagem, 200 :000$000~. 

Assim procede a Commissão, porque não é possível dei
xar de attender a uma providencia que se lhe afigul'a de ca
racter inadíavel como seja a organização da Dírectoria d~ 
Assistencia Hospitalar e a. installação do Hospital de TI'ia
gem. A pdmeira, creada pelo decreto n. 24.438, de 21 de Ju
lho do corrente anno, terá a seu cargo u ma das· mais impor
t-antes attôbuições no que ooncerne aos -serviços de assis
tencia aos desvalidos e enfermos, tendo como com1)lemento 
indispensavel o funccionamento de bospitaes. 

Achado-se concluída construcção do Hospital de Tria
gem, tem por objecto a emenda proporcionar ao Governo os 
meios in-dispensaveis ao seu apparelhamcnto, -sem o que. 
nulla será qualquer iniciativa por parte do importante de
partamento no tocante á sua humanilaria finalidade. 

N . 44 

Verba 23a: 

Pat·a attender á& despesas com o pagamento de gratifi· 
cacões addicionaes, de que trata o art. 23 das Dis·posições 
Transitarias da Constituição. 

Rs. 4 . 884 : 000$000 
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Justificação 

A verba 23"' do Orçamento da despesa do Ministerio áa 
Educação e Saude Publica orc3; ? pagamento das gratifica
ções adicionaes durante o exerCimo de :!935, sómente. 

Ora, o art. 23 das Disposições Transitarias da Consti
tul-t;ão não mandou apenas que ·essas gratlficacões continuas
sem a ser pagas; dispoz tambem, retroactivamente, isto é, 
mandou que taes grati ficacões fossem resti-tuídas desde ja
neiro de 1"931. 

Reconheço que o orçamento é defioítario ~ não pó<!<:~ 
alargar-se Certas despesas, contudo, não admittem proro
gações e entre essas está, sem duvida, a restituição das gra
tificações addicionaes atrazadas, materia. tão relevante qne 
a Constituícão sobre ella excepcionalmente dispoz. 

Sala das Sessões, :!8 de· Setembro de 1934. - Barret:J 
Cam.peUo. 

Parecer 

A emenda não póde" ser acceita, data ven.ia, do seu illus
trado autor. 

A regra. conticda no art. 23 das "Disposições Transito.. 
rias", da Constituição F ederal, está em vias de se-r cumprida 
mediante a. abertura de um o·redíto especial. 

Não seria de bõa norma orçamentaria. enquadrar esse 
dispendio numa lei annual, como é o Orçamento da Despesa, 
tanto mais quanto ainda não se acham ultimadas as dili
gencias para se conhecer o computo exacto dos pagamentos 
decorrentes do citado arL. 23. 

N. 45 

A verba 12" - DirecLoria de Despesa Sanitaria IntP.r-
nacional e da Ca{)ital da Repuhliea: : 

Pessoal variav'el: 
Accrescente-se, depois do art. 3, o seguinte: 
{ - Para occorrer ao pagamento de diarías de ali

mentação aos mestres, maohínista~·. guardas sanitarios ma.
ritimos, motoristas, foguistas, marinheiros, moços, machi
nista sanitaria e desinfectadores á razão de 3$333 diarioa 
a cada um, durante 365 dias - 105 :S39$H5. 

~ala das Sessões, i9 de Setembro de !934. - Nogueira 
Penido. - Moraes Paiva. 

Justifiea.ção 

Ha inais de um decennio e até e' exercício de i931, tons
fava do orçamento da. despesa da Republica a verba óe 
105:839$415, para {)agamento de diarias ao pessoal da Ins
pectoria de Prophylaxia Marítima. 

A emenda supl:'a visa restabelecer, no axercicí() vin
douro, essa verba, o que é de toda a justica. 

Parecer 

Por mais ponderaveis que -sejam os fundamentos da 
emenda, não é possível attendel~a no presente momento, pot' 
isso que, estando em .phase de organização a. Directoria de 
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Defesa Sanit.aria Internacional, não seria acons~lhavel es
tatuir desde já· um quantitativo ()rçamentario para fazer 
face a necessidade~ cuja extensão não se póde ainda prever 

A sub-consignação n. 49 - "Despesas com o paga-
. mento de horas supplementares, inclusive o ensino de lín

guas vivas estrangeiras, do cantico orpheonico e educa~ão 
physica (decreto n. 21.241., de 4 de Abril de 1932), passa a 
ser de 160 :000$000. 

J usti(icação 

A rubrica actual de HO :000$000 é insufficiente para o 
serviço de horas supplement.ares, inclusive material esco
lar, para cerca de 500 alumnos. No corrente exercicio jà 
se verifica um "deficitn conforme demonstração feita em 
officio n. 25, de 10 de Agosto ultimo ao Minislerio da Edu
cação e Saude Publica. 

Sala das Sessões, em i9 de Setembro de 1934. - Hm.. 
rique Dodsworth. 

.parecer 

A Commissão acceita a emenda, por attender a mesma a 
necessidade de não serem interrompidos os cursos que com 
real vantagem vêm sendo ministrados no collegio. 

N. 47 

Internato do Collegio Pedro II; 

A sub-eonsignação n. ·48 - "Gratificacões por servi
ços e::üraordinarios prestados fóra das horas da expediente, 
nos tCl'mos do art. 399 do Regulamento Geral de Contabi
lidade Publica~ passa a 25 : 000$000. 

Justificação 

O augmento de :lO :000$000 nessa sub-consignação. se 
justifica diante da exiguidade de vencimentos dos funéciO
narios do Collegio, incomparavel aos dos outros institutos 
federaes de ensino e ao facto de serem taes funccionarios 
frequentemente obrigados a trabalhos fóra dás horas de ex~ 
pediente, como é facil de comprehender num Internato. 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de :1934. - Henrique 
Dodsworth. 

Parecer 

A Commissão acceita a emenda, attendendo ás raz:ões ad
duzidas pelo. illustre sígnatario e com o intuito de equiparar 
a dotação a que se reporta á consignada para o mesmo fim 
na verba "Externato do ·Collegi0 Pedro Iln. 

~ala das Sessões, 24 de Setemb!"o de :1934. - Waldemar 
Falcaa, relator. 

C. D. - VOLUME V 4 
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N. 411 

Ao orçamento do Collegio .Pedro II - Externato: 

Material: 

Ficam assim distl"ibuidas as su-b..(lonsignações de Ma
terial: 

Material l)ermanente . . ................ . 
Material de consumo ou de transformação .. 
Diversas despesas . . . . ................ . 

30:000$000 
25:000$000 
60:000$000 

H5:000$000 

Sala das Sessões, :1.8 de Setembro de 1934. - Henrique 
.Dodsworth. 

Justificação 

A emenda é exigida. pela necessidade de se attender ao 
desenvolvimento do unico Externato federal de ensino se
cundar-ia; nossas sub-consignações são providas a conserva
ção do predio e a manutenção dos serviços que nélle fun
ccionam. · 

Parecer 

Reconhece a Commis&ão a deficiencia das dotações consi~ 
gnadas na proposta para att.ender ás despesas da consignação 
Material, do Externato do Collegio Pedro II. 

A emenda, que oonsigna um augmento de 13 :726$000, 
merece approvacão, porquanto a melhor discriminação das 
referidas consignações permittirá sejam attendidas as des
]lesas de manutencão d(ls sel"Viços e conservação do }lredido. 

N. 48 

Collegio Pedro II (Externato) : 

Material: 

.Supprima-se a sub-{:onsignacão ·referente a "quotas àe 
ezame de candidatos estranhos, etc.", no valo~ de réis ... 
10:000$000. 

Sala das Sessões, 18. de Setembro de 1934. -Henrique 
Dodsworth. 

Justificação 

As quotas de exame de candidatoõ estranhos ·são reco
lhidas ao Thesouro a titulo de depositas de tel'ceiros. 

Parecer 

A emenda póde ser attendida, obedecido, porém, o art. 50 
da Constituição Federal, que manda ineluir discriroina.da
mente na despesa. todas as dotacões necessarias· ao custeio 
dos servicos publicas, ao mesmo passo que ordena sejam 
incor:porados obrigatoriamente á receita todos os tributos, 
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rendas e supprimentos dos fundos. Dest'arte, é indispensavel 
que, no titulo-do Orcamento da Receita, seja feita a diminui-
ção equivalente á suppressão ora proposta. · 

N. 5() 

Orçamento do (lollegio Pedro li - Externato: 

Supprima-se na sub-consignação - "Remuneração ao 
pessoal das turmas extraordinarias, etc." a expressão 
ucurso Complementar". 

Justificação 

A dotacão necessaria a esse curso fica creada por outra 
emenda. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 193-1.. - Hen1'ique 
Dodsworth. 

Parecer 

A Commissão acceita a emenda, reduzida a 540:000$000 
a sub-consignação n. 39, relativa á remuneração do pessoal 
necessario ás turmas extraordinarias e cursos supplemen
tares. 

N. 40 

Verba 22- Rubrica n. i: 

Des·taque-se a importancia de 100:000$ para o serviço 
de inspeccão regulamentar feito por funccionarios do ];)ro
pdo ministerio. 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1934. - ,'f!ozart 
Lago. 

SUBVENÇÕES 

Para pagamento das subvenções aos estabelecimentos 
abaixo indicados na fórma dos decretos ns. 20.351, de 31 de 
Agosto de 1931, 20.597, de 3 de Novembro de 1931, 21.220, 
de 30 de Março de 1932 e 23.071, de 14 de Agosto de 1933. 

Parecer 

A Commissão acceita a emenda, visto .estar: de accôrdo 
com a lettra do decreto n. 20.351, de 31 de Agosto de 1931. 

Districto Federal: 

Asylo Bom Pastor ................... . . . 
Asylo N. S. de Nazareth ................. . 
Asylo Isabel . . ........................ . 
Asylo de Orphãos Analia Franco .•........ 
Asylo Sagrado ·Coracão de Maria ......... . 
Associação Charitas Social .............. . 
Associação Sanitarios Santa Clara ........ . 
Associação das Senhoras Brasileiras ...... . 

A transportar ................. . 

18:000$000 
? .200$00(} 
4:500$000 
9:000$000 
5:400$000 

18:000$000 
18:000$000 
iS:000$000 

98:i00$000 
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Transporte . . 

Associação dos Anjos da Caridade da Paro-
chia da Lagõa (Casa da Criança) .... 

Associação Asylo S. Luiz para a Velhice .. 
Associação Pró-Matre . . ............... . 
Assoeiaçáo das Senhoras de í.:aridade de 

São Vicente de Paulo ............... . 
Associação de Protecção a Vete:o:::1os Inva-

lidas .................. · · · · · · · · · · · · 
Abrigo Thereza de Jesus. o ••••••••••••••• 

Academia Nacional de Medicina ......... . 
Cruz Vermelha Brasileira ........•....... 
Casa Santa Ignez ....................... . 
Casa dos EJrpos los ................•...... 
Casa da Providencia ............ o •••••••• 

Casa dos Artistas . . ................... . 
Cruzada Nacional contra a Turberculose .. . 
Dispensaria S. José ................... . 
Depal'iarnento da Creança. no Brasil. •..... 
.Dispensaria S. Vicente de Paulo ......... . 
Escola. Domestica Santo Adolpho ...•...... 
Escola Normal de >Commercio .........•... 
Escola D. Maria Raythe ................ .. 
Hospital <los Lazaros . . ................• 
Instituto d~ Artes e Officios da Divina Pro-

vtdencJa ........................• 
Instituto Historico e Geographico Brasi-

leiro ............................ . 
Instituto de Protecção e Assistencia á In-

fancia . . ........................ . 
Instituto S. Fr:;.ncisco de Salles .......... . 
Instituto Protector dos Pobres e Creanças ... 
Liga Brasileira contra a Tuberculose ..... . 
Liga Esperantista Brasileira . . ......... . 
Liga Brasileira de Hygiene Mental. ...... . 
Liga de Protecção aos ·Cégos no Brasil. ... . 
Orphanato Santo Antonio . • ............ . 
Orphanato Evangclico .................. , 
Orphanato Osorio . . .................. . 
Ül.'phanato S. José . . .................. . 
Orphanato Presbyteriano . • ........•... 
Obra do Berço •...................••.• 
Patronato de Menores . . ......... , ...••• 
Policlínica de Botafogo ................ . 
Policlínica Geral ...................... . 
Sociedade Brasileira de Chimíca ........•. 
SoeiMade de Assistencia aos Lazaros e De-

fesa contra a Lepra ................ . 
Sociedade de Geographia . . ............ . 
Sodalício da Sacra Farnilia ......... . .... . 
Academia Brasileira de Sciencias .•...•.• 
Devoção N. S. da Piedade ............... .. 
ES()ola Moderna de Commercio ........... . 
Associação Tutelar de Menores (Casa das 

Mãezinhas. Casa Maternal Mello Mattos 
e Abrigo Hospitalar Arthur Bernardes) 

Collegio Cardeal Leme e Academia Tech
nica Commercial ..........•........ 

~>\. transportar 

98:100$000 

2:700$000 
4 :500$000 

27:000$000 

9:000$000 

4:500$000 
27 :(}00$000 
18:000$000 
54:000$000 
iS:G00$000 
36:000$000 
4.:500$000 

36:000$000 
27:000$000 

4:500$000 
27:000$000 
90:000$000 

5:400$000 
10:200$000 
2:700$000 
3:000$000 

2:700$000 

46 :000$000 

36:000$000 
27:000$000 
1:800$000 

:108:000$000 
900$000 

4:500$000 
18:000$000 
9 :0'00$000 . 
5:400$000 
9:000$000 

i3 :500$000 
4:500$000 
7:500$000 

225:000$000 
5:000$00() 
8:000$0()() 
4 :500$01)() 

2:700$000 
8:000$000 
2:025$000 
8:000$000 
2:700$000 

10:800$000 

234:0()0$000 

8:000$000 

1..323:625$000 
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Transporte, i. 323 :625$000 

Instituto Commercia\ do Rio de Janeiro.... i :SDOMOO 
Instituto Brasileiro de Goutabiiidade \Es-

cola Technico-Commorcial) . . . . . . . . . 15:000:5000 
União dos Escol.eíl'Os do Brasil............ i O :O{) O :OOQ 
Collegio Notre Da.me, (com séde á rua. Ba-

rão da Torre), em Ipanema... ... .. .. 7.500$000 
Academia de Commercio do Rio de Janeiro 15:000$000 
Lyceu de Artes e Offieios do Rio de Ja-

neiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 :000$00() 

Total . . .. .. .. .. .. .. .... .. .... . .. . i.422:925$00G 
Academia Carioca de Letras.............. 2 :ooo~oco 

Total .. 

N. 2 

Onde convier: 

Distriet~> Federal 

Asylo Bom Pastor . . ...............•... 
Asylo l'iossa Senhora de Nazareth ... : . ... . 
Asy\o Isabel . . ....................... . 
Asylo de Orphãos Analia Franco ......... . 
Asylo S. Coração de Maria . . . .......... . 
Associacão Charitas Social . . .......•.... 
Associação Sanitarios santa Clara ....... . 
Associação dos Anjos da ·Caridade da Paro-

chia da Lagõa (Casa da Criança) .... . 
Associação Asylo S. Luiz para a Velhice ... . 
Associação Pró-Matre . . . ............. . 
Associação das Senhoras de Caridade de São 

Vicente de Paulo.. . .............. . 
Associaçfi.o de Protecção a Veteranos Invali-

das ............. · ·. · · · · · · · · · · · 
Abrigo Thereza de Jesus ................ , 
Academia Nacional de Medicina ...... . .. . 
Cruz Vermelha Brasileira .............. , 
Casa Santa Ignez . . .......•...........• 
Casa dos Expostos . • . . . ............... . 
Cã.sa da Providencia • • . . ...........••.. 
Casa dos Artistas . . . . ........... , .... . 
Cruzada l\'acional contra e. Tuberculose .. , , . 
Dispensaria S. José . • .•............•... 
Departamento· da Criança no Brasil ..•••• , 
Dispensaria S. Vicente de Paulo ..•...••..• 
Escola Domestica Santo Adolpho ......... . 
E~;eola Normal de 'Commercio ....••...... 

A transportar ............ , .... . 

1.424:925$000 

25:000$000 
8:000$000 
5:000$000 

!0:000$00{) 
6:000$000 

20:000$000 
20:00(}$000 

6:000$000 
30:000$000 
30:000$000 

10:000$000 

5 : 000$000 
30:000$000 
20:000$00{) 
60:000$000 
15:000$000 
40:000$000 
5 :000$0{)() 

40:000$000 
30:000$000 
5:000$000 

30:00(}$000 
100:000$000 

6:000$000 
20:000$000 

576:000$000 
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T.ransporte .• • .••. . .• •. . • .• • . •• • 

Escola D. Maria Raythe . • .... . ....• •... 
Hospital dos Lazaros • • •.•.• • ...•. • . ... • 
Insti tu lo de 'Artes e Officios da Divina Pro-

videncia . .... • ...... . . . ....... . . 
Instituto Historico e Geographico Brasileira 
Instituto de protecçã~ e Assisteneia á In-

fancia . ..... ..• . . .. ... .... . .••..• · · 
Instituto São Francisco de Salles ..... ....• 
Instituto· Prolector dos Pobres e <:ri ancas. 
Liga Brasileira contra a Tuberculose .•...• 
Liga Esperantista. Brasileira . . . .. •• .. . . . 
Liga BI:asíleira de Hygiene Ment.a.l. .... ..• 
Liga de Prof.eilção aos Cégos no Brasil •. .. • 
01•phanato Santo Antonio • • ..•..•.•. • ••. 
Orphanato :Evangelíeo • . .• • . ••. ••. • ••• •. 
Orphanato Osorio . • • . . •• . ... ... •••.•• 
Orpbanat.o S. José . • • • ••.... • . • ••. .•• 
~hanato Presbyteriano . •. , . . .• • •... • •.• 
Obra do Berç(} . . . . • ..•.....• , •. . • . • •• 
Patronato de Menores .. ..... . . .. ...... , .• 
Policlinica de Botafogo . . , ••....... ·, •. 
Policlinica Geral . • . . .. • , , .. • .. .. , •• •. • 
Sociedade Brasileir a de Chimica .••••.•.. , 
Sociedade de Assistencia aos Lazaro:;; e De-

fesa contra a Lepra • • . • • .•. .• . •. • 
Sociedade de Geogra:Phia . • , , •.•. .• • • , . 
Sodalício da. Sacra ?amilia . ..•..•...••.• 
Academia Brasileira de Sciencias ••..••.•• 
Devoção de N. S. da Piedade .. . • . .... •. . •• 
Escola Moderna. de Commercio . . .• ..• •• 
Associação Tutelar de Menores (Casa das 

mãe:dnhaa, Casa Maternal Mello Mattos 
e Abrigo Infantil Arthur Bernardes) . • 

Collegio Cardeal Leme e Academia T-eobnica 
Commercial • . . •........... , . •... . 

Instituto Çommercíal do Rio ·de Janeiro . •• 
Instituto Brasileiro de Contabilidade (Esco.. 

la Tecbnieo-Commercial) . .. ...... 

57&:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
50 :000$000 

(0:000$000 
so:ooo;ooo 
2:000$000 

i20:000$000 
i :000$000 
5 :000$000 

20:000$000 
~0:000$000 
6;000$000 

iO:oootooo 
i 5 :000JOOO 
5:000$000 

!5:000$000 
t25:000$000 
i():000$000 
i0:000$000 
5:0005000 

S:000$000 
i O :000,000 
2:2ó0$000 

22:000$000 
3:000$000 

12:000$000 

1*10 :000$000 

10 :000$000 
2 :000tOOO 

30:000tOOO 

Somma . . .. ... .. ... ... .. .. . . .. .. .. . .. LUS :250$000 

Sala das Sessões.- AmaraE Pti%ot&. - Waldemai" 
llott~t. 

11t. 23 
Subvenções: 

P ara a União dos Escoteiros do Brasit, 
com aéde :üesta Capital . . . . . . . . . . . • . 10:000$000 
Sala das Sessões, i 8 de Setembr o de t 93t. - Mo:arl 

Lago. 
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Darei justificação oral. 

N. 21 

Subvenção e auxilias: 

Collegio Notre Dame, com séde á rua Ba~ 
rão da Torre, 206, lpanema ......... . 

Allademia de Commel"Cío do Rio de Janeir~ 
Lyceu de Arte~ & 011'icios do Rio de Ja-

neiro .......•............•...... 

7:500$000 
20:000$000 

5():000$000 
Sala das Sessões, 18 de Setembro de i93.1. - Henf'iqué 

Dodsworth. - Mo:art Lago. - Waldemal" Jlotta. 

N. 27 

Associação Protellcão a Veteranos Imali
dos - <Japital ~ederal • . .•.•......• 

IU3ti.fir:at;{}.o 

:S:000$000 

A cargo desta Assooiacão funccionam na. Dba d() Bom 
Jesus - Capital Federal - escolas pro!issionaes gratuitas 
pa.::oa ambas os se:xos com uma frequenoia de Hl() alumnos, 
aos quaes lambem distribuem-se regularmente o materia 
escolar e profissional necessario para a sua aprendizagem. 
Essa Assooiacão está contemplada com urna. subvenção de 
5 :000$0(}0 pela Caixa de Subvenc!!e! e Auxilio&. 

Sala das Sessões, f7 de Setembro de i93~. - Xavie,. de 
Oliveira. - Figueiredo Rodrigues. 

Estado do Amazonas: 

Abrigo Menino Jesus, de Manâos ...•...... 
Asylo de Mendicidade "Dr. Thomaz", Manáoe 
Hospital da Prela~ia do Rio Branco, B6a 

Vista, Alto Rio Branco .............. . 
Santa Casa de Misericordia, de Manáos .. . 
Casa Dr. Faj ardo, de Manáos. . ........ . 

Total. ... , .. 

Prelazia do Rio Negro. 
Prelazia de Porto Velho. 

To.tal. 

Collegio D. Bosco, de Manáos .......... . 

Total. 

5:000$000 
5:400$000 

7:20&$000 
.(5:000$000 

5:000$000 

67:600$000 

200:000$000 
f00:000$000 

3117:600$000 

i0:000$000 

377 :OOO$OO(t 
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N. 15 

Abrigo Menino Jcssu, de Manáos. . ..... 
Asylo de Mendicidade "Dt>. Thomas", Manám; 
Hospital da Pre1azia Llo Rio Br:anco, Bt"'a 

Vista, Alto Rio Branco. . .......... . 
Prelazia do Rio Negro. . . . ............ . 
Prelazia de Porto Velho. . . . . . ...•..• 
Santa Casa de Miserico.-dia, de Manáos .. . 
Casa Dr. Farjado, de Manáos. . . . ...... . 

Sala. das Sessões. -Alvaro .Maia. 

N. 28 

Prelazia do Rio Negro - Amazonas. 

Prelazia de Porto Velho. 

Justificcu;ão 

10:000$000 
ô:000$000 

· S:000$000 
100:000$000 
100:000$000 
90:000$000 . 
10:000$000 

324:000$000 

200:000$000 

100:000$000 

A Obra das Missões Salesi,anas no Amazonas - ás quaes 
estão entregues as duas Prelazlas do Rio Negro e Porto Ve
lho - avulta na sua importancia. pela sua posicão geogra
phíca, sendo ella realizada nas fronteiras do Brasil, com as 
Republícas da Bolivía, Venezuela e da Colombia. 

'No dizer de eminentes autoridades, que visitaram estas 
obras e pelo depoimento official de dois interventores fe
del:'aes do Estado, constituem as mesmas uma verdadeira de
fesa das fl:'onteiras, mediante a assisleneia, que ellas dis
pensam aos habitantes daquellas zonas flagelladas nos seus 
tnstitutos, asylos, offícinas, postos de prompto soooorro, hos
pitaes e povoa!{ões indígenas, POI' meio do saneamento, at
phabetização, ensino profissional, agricola, eivico e moral, 
como tambem pela construccão de est~adas de rodagem, que 
facilitam as relações de amizade e commeroio com as repu
blicas vizinhas. 

Contam ellas actualmente 9 asy!os; 21 escolas, 5 bospi
taes, 17 postos de prompto-soecorro, 37 povoações indíge
nas, perto de 700 alumnos internos gratuitos e mais de 
2.000 externos, tendo empregado no anuo passado a impor-
tancia de 1.223.000$000. · 

Foi, á vista de seus intuitos pat:rioticos e nacionaes, que 
o Governo Federal amparou sempre os esforços destas duas 
Prelazias, concedendo-lhes um am{ilio supe!'ior a 300:000$ 
até 1930 ~ ten.do sido contempladas pelo Sr. Presidente da 
Republica com a subvenção de 250:000$ peta Caua de Sub
venções e Auxilias .e de 20:000$ no Orçamento do Ministerio 
.do Trabalho. 

,Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1934. -Xavier de 
Oliveira. - Figüeiredo Rodrigues. 
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·A Obra das Missões Salesianas no Amazonas - Rio Ne
gro e Rio Madeira - avulta na' sua importaneia pela sua 
pc~:c::.o <;co;;raphica, sendo ella realizada nas fronteiras do 
Br-a;;i! cem as Republicas da Bolívia, Vor.czuela e Colomàia. 

:'\o dizer de adoriàades que visitaram -estas obras 
constituem as mesnta.s uma verdadei::a defesa das :fronteiras, 
mediante a assisLencia que ellas dispensam aos habitantes 
daquellas zonas fl~gelladas nos seus institutos, asylos, offi
cinas e hospitaes, por meio do saneamento, alphabetizacão, 
ensino profissional, agrícola, cívico, e moral, como tambem 
pela construccão de estradas de rodagem que, contornando as 
temíveis cachoeiras daquelles rio-s, facilitam as relações de 
amizade e commeroio com as Republicas vizinhas. 

Foi, certamente, á vista de seus intuitos patrioticos e 
nacionaes, que o Governo Federal amparou sempre com ca
rinho os modestos esforcas das duas Prelazias, destacando-se 
ultimamente a proteccão desvelada que tem merecido do 
Exmo. Sr . Dr. Getulio Vargas, d. d. Pre~idente da Republica. 

Damos a seguir o resumo e os principaes dados esta
tísticos relativos ao corrente anno: 

Asylos . .. .............. _. ................ . ... 9 
Escolas Primarias de agricultura e profissionaes. 
Hospitaes ...... • ................... , ....... : . . 
Postos de Prompto-Soccorro . . ... . ............ . 
Alumnos internos do Rio Negro e Porto Velho ...•. . 
Alumnos externos do Rio Negro e Porto Velho .. . 
Povoações indígenas. . . . . . . . . . ... _ ............ . 
Indios aldeados. . . . . . . • . . ..... ...•............. 
Doentes soccorridos. . . . . . ....... _ ... . .. . - . ... . 
Receitas varias, . . . . . . . .. ........... .......... . 
Curativos. . . . . . . . . . . _ ....................•.•• · 
Capsulas de quinina .......................... . 
lnjeccões. . . . . . . . . . . . . . ......... · · ... · · · - · · · · · 
Mestres . . . . . . . . . . . . ...... ....... ... . ..... ... . . 
Enfermeiras. . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . •. 
Obsei"Vatorios meteorologicos. . • . ............... . 
Obsei"Vatorios aerologicos. . . . .................•. 
Agencias post.ae.s . . . . . . . . . . ....• ... ...... ...... 
Edifícios em construcção nas missões. . •••...... 
Nucleos indígenas em projecto. . • . • . . . ..•...... 

21. 
5 

:17 
675 

2.280 
37 

2 .875 
1.7.640 
22.200 
14.571. 

220.000 
6.3i0 

57 
1.9 
7 
2 
2 " 
8 
3 

.As obras referidas tiveram no anno passado a despesa 
total de 1.223:473$497, confor me consta pelo balanceie ao
nexo, e neste anno, até 31. de Agosto proximo passado, réis 
770:000$000 aproximadamente, tendo uma divida actual de 
280:000$000. 

Para ajudar o custeio destas despesas foram vendidas 
uma casa, que a Prelazia possuia em Manáos, á rua Joaquim 
Nabuco - no valor de 63:000$000 - 355 apolices federaes, 
encontrando-se -presentemente nos mais serios apuros pelos 
compromissos pt~euniarios assumidos. 
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PRELAZIA DO RIO NEGRO - 1° SEMESTRE DE 193~ 

S. GabrieL .•.. •. . . ..... .. . •. .....•.... . . . • 
Taracuã .. .. . .......... . . .... ......... . . . . 
Jaureté .... .. . ........ ...... ........ .. 
Barcellos ........ . ...... .. .......... ... . 
Carvalho e Moura . . ....... .. . . ....... .. . 
Sta. Theresina. . . . . . . . . . . ... . ......... . 
Posto Auxilium. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .... . · 
Cachoeirinba . . . . . . . . .... ... .. ......... . 
Instituto D. Boseo .... . . .. . .. . .. ... . ..... . 
Jaboatão. .. .. .. . .. . .............. : .. .. .. 
Propaganda .. . .. .. .. .............. .. .. .. 
F retes, capats. imp ..... . ... . ... . . ... . ... . 
'Viagens .•... . ... . ..... ·. · ·. · .. . · · · · · · · · · 
Juros B . Meroanti! . .. . .. . . ....... . . .. ..... . 
Despesas geraes. . . . . . . . .. . . . . .... . . . . .. . 

· Despesa.s 

Casa J. G. Almoxarifado 
Araujo 

Cia. Ltda. 
43 :47S$100 
22:698$41 0 
21:133S750 
~7 :622$750 
7 :989$370 

8438330 

143:76-i$980 

em illv.náos 

10:690$270 
4:222,950 
8 :186Si20 

28:130$400 
······· ·· · 154$900 
2:588~600 
6:000$000 
······· · · · .......... 
....... .. . 
... ....... 
.......... 
.. ..... .. . 
3:!!18$000 
----
63 :191$HO 

Despesas no 
Rio de J aneiro 

28 :065S675 
18 :099$300 
17:705$700 
17 :049$220 
.......... 
·········· 9:200!ii000 
........ .. 
5:~00$000 

17:000SOOO 
1 :366$100 

27 :!/H$200 
11 :!149$600 
!0: 505$300 
15 :237$700 

180 :f 22$800 

FRELAZIA DE PO.RTO VELHO - 1° SEMESTRE DE 1934 

Porto Velho. . . . . . . . . . ... .. ... . .. .. . .. . . . 
Humayt.â . .. .... ... .. . . .. .... .. . .. ..... .. 
Maley ... .. . . .. ........ .. . . .. . ......... . 
Hospital S. José. . . • . . . . . . ......... . . ..... . 
Construc~ões , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Viagens ••• . .•. .•. . •.....••. ..• •. •. .•.. . • 
Propaganda. . ., . . . . . . . . ... . . . . ...... . .... . 
Immoveis .. . ... . .. . ... . ... . . . ....• . . . . . . 
Fretes, capats. imp. . . . . . . ... . ..•.. . ..... . 
Juros B . Mercantil. .... . .. . ..... .. ..... . .. . 
Despesas ~éraes..... . . . . . . . . .. .. .... .. .. . 

Casa J . G. 
Araujo & 

Cia. . Ltda . 
29 :727$010 
9:677$830 

.. . ... , .. .. 
1:087$200 

~o :492$040 

Prelazia do Rio Negro . . 
Prelazia de Porto Velho. 

VOL. v- Pagina 58- i. 

Almo~arifado 
em !lla náos 

3:3958200 
8: 152$200 

28$000 
... ....... 
····· ····· .. .. . . .... 
.......... 
··· ··· ···· .... ...... 
·········· 

5$700 

u :5111$100 

De3pcsa.s no 
Rio de Janeil'O 

59:958$500 
31 :353$200 

55SOOO 
. .... ..... ..... .. .. . 
. ... ...... 
. . ...... .. 
.... . .... . 
1:698$800 
4 :537$000 

937$200 

98 :539$700 

397:532$520 
221,;780$340 

622:3i2$860 

Despesas mr Total 
Halia 

2:700$000 84:934$045 
2:600$000 n:620$66o 
2:500$000 ~9 : 526$070 
2:6535000 96:054$370 
··· ··· ···· 7 :989~370 
.. .. .. . .. . 154$900 .. .... . ... i i :788$600 
······ ···· 6:000$000 
·· -· ······ 5:400$000 
····· ····· 17 :000$000 . ... .... .. t :366$100 
. ... ··· ··· 27:944$200 
. ... .... ... 11 :949$600 
. .... ······ 10 :50~300 

···· ······ 19:299$050 

10 :455$000 397 :532$520 

Despesas na Tot.at 
Italia 

........ .. 93 :080$710 
·········· 49:183$230 
········· · 83$000 
37:651$100 37 :651$1.00 
22:592$700 22:692$700 

789$000 789$000 
563$800 563$800 

10 :49;1$;100 10 :494$400 
··· ·· ····· 1. :698$800 
······· ··· 4:537$000 
l :976$500 4:00G$600 

74: 167$500 224:780$340 
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PRELAZIA DO RIO NEGRD- 1933- A..I.JAZONAS 

S. GabrieL . . . . . . . .. . ... . ........ . ....... . 
Taracuá.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
Jaureté. . . . . . . . . . .......... . ...... . ..... . 
Barcellos. .. .. .. .. ............... .. - ... . 
Sta. Theresinha. . . . . . . . . . ......•........ 
Posto Auxilium. . . • •..........•.......•.. 
Instituto D. Bosco. .. .. .. .. ....... .. ... .. 
Collegio Irmãs .••...•.. ., .........••...••.. 
Cachoeirinha. . . . . . . . ...................•. 
Jaboatão ............................... .. 
Fretes, capats. impostB .................. . 
Propaganda. . . . . . . . . . . . ................. . 
Viagens .......•.......•...... · · .... · ... • 
Juros B. 1\Ieroantil. . . . . . . . . . ..•.......... 
De3pesas geraes . . . . . . .................... . 

Despesas 

Casa J. G. Almoxarifado Araujo & 
Cia. Llda. 

71 :067$210 
27:613$850 
30:Bfj$210 
8~ :3778570 
3:350$880 

13:082$020 

230:487$690 

em Manáos 

51, :904$700 
32:347$520 
i g: 856-~780 
74 :651$800 
3:433$100 
1:395$100 

.......... 

1ú2ó$ooó 
.......... 
~ •••••• o •• 

.......... 
, .......... 

·········· i3 ;304$100 
----
212 :312M90 

Despesas no 
Rio de Janeiro 

&2:3388022 
46:754$570 
53:390$745 
94:9988270 
·········· 2:699$000 
!1 :100$000 

2:200$000 
. ......... 
45:S00$000 
20: 111>$200 
Z3:ó21$200 
32:062$000 
13:170$050 
15:393$320 
-----
423 :HS$477 

PRELAZ:r.A DE :PORTO VELHO- 1933- AMAZON~S 

Porto Velbo. OOOOIOA .... .................. 70:370$820 6:738~940 

Humayt.â. .......... .. ··················· H :150$180 9: 983~1,00 
Maicy. .... .. ........................... .......... 419$900 
Viagens. .. ··············· ······· ····· ·········· . .... , .... 
Fretes, capats. impost. ...... .. . ......... , .......... .......... 
JurQs B. MercanLil. .. .... .. ......... ..... ·········· .......... 
Despesas geraes. .... .. .. .... ............. 67$100 . ......... 

---- ----
81:588$100 17:142$240 

Prelazia do Rio Negro .•••......•........• 
Prelazia de Po1to Velho ................. . 

Vor.. v - Pagina 58 - 2 x. 

162:429$7{)0 
14:9805700 . ......... 

1;890$000 
3; <80$2(10 
3:281$250 

22:644$550 

208':706$500 

916 : 036$6õ7 
307:436$840 

!.223 :473$497 

Despesas na Total 
I! alia 

4:205$500 192: 515$-~32 
14:551$500 121:267$540 

4:205S500 117:995$235 
.......... 258:232$H.O 
-···· ····· 6:784$320 
........ .. 4:094$100 
. ......... H ::100$000 
.. . ..... . . 2:200$000 
. ......... :1.2:420$000 
. ......... 45:400$000 
1:832$000 21:948$200 . ......... 23:421$200 

!0:747$000 42:809$000 .......... 13:170$050 . ......... 42:579$440 

50:093$000 916;036$657 

·········· 239:539$460 
·········· 36:if.í$280 
·········· 419$900 . ......... i :890$000 
~ ......... 3:480$200 . ......... 3:281;250 . ......... 22:711$650 

O o I O o O O O ~ o 307 :.\36$8~0 
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N. 26 

Collegio D. Bosco de Manáos. 

Justifi,caçlJo 

10:000$000 

' . 

Este Instituto, conhecido pelas suas STandes beneme
rencias, na cidade de Manáos, foi: contemplado até 1930 no 
Orçamento do Ministerio 9o Interior com essa subvenção 
pelo grande numero de alumnos gratuitos matriculados nas 
suas escolas diurnas e nocturnas e pelo posto de prompto 
soccorro qu~ o mesmo sustenta, onde são attendidos mais 
de 8 _ 000 doentes annualmente, com assistencia medica, e 
d istribuição gratuita de medicamentos e curativos. 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 193i. - Xavier 
àe Oliveira. - Figueiredo Rodrigue! . 

N. 7 

Onde convier: 
Territorio do Aere: 

Hospital Epaminondas· Jaco me - Xapury. 
Santa Casa de Misericordia de Rio Branco. 
Casa de Caridade de Senna Madureira. 
Casa de Daridade de Cruzeiro do Sul.. • . 

Total. . . . . • • . • • . . . .•.. , .. -~ ...•.••. 

3:600$000 
5:-i00$000 
5:000$000 
5:0001000 

19: 000,000 

Sala das Sessões. - Atberto D(niJ. - Cunha Vasco• 
ceUo6. 

N. ~ 

Acre: 
Onde convier: 

Hospital Epaminondas Jacome - Xapury. • 
Santa Casa de Miserlcordia, de Rio Branc;o •. 
Casa de Caridade de Senna Madureira. . . 
Casa da Caridade de Cruzeiro ao Sul. • •.. 

' 4 :000$000 
6:()00$000 

10:000$000 
10 :000~000 

30:0008000 

Sala das Sessões. - Alb-erto Dini.1 . -- Cunha Vasco. 
cellos. 

Estado do Amazonas : 
Missões Salesianas, do Amazonas. i0:000$000 

Estado do Pará : 

Missáo Dominicana de Conceição do Ara-
guaya, Par ã . . .. . . . .. _. .... •. .. .. .. 15:0001000 

Internato das Irmãs Clarissas do Tapajós.. 2:500$000 -----
A transportar . . . . • .. . . . . . .. . .. .. . 27 :500$000 
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Transporte f7:500$00(} 

Estarlo rl:1 Buhia: 

Cen t.r" 8"'n·~fiçP~lc dcs Indios de Pontal de. 
Sul, Bispado àe Ehéos, Estado, da Bahia 5:000$00ú 

Estado do Matto Grosso: 
Missões Salesianas de Jlrfatto Grossc. _ 40:000$000 

TotaL -- .... í2:500$000 

N. 39 

Verba 18" - Subvenções: 
Inclua-se= 

3 - Auxilio ãs Missões .Salesianas, Dominicanas e ou
tras, na fórrna do artigo 47 da lei n. 5.484, de 27 de JunllG 
de 1928, e .art. 2° n. 6, do decreto n. 9 .214, de 15 de ~
zembrv de 1911: 

I. Mis~ões Salesianas do Amazonas _ ...•.. 
II. Misões Sa!esianas de Matio Grosso .... 

III. Missão Dominicana de Cõnceiç.ão do Ara
guaya (Pará) .. _ . _ .. _ .........•.• 

IV. Internato das ll"I!lãcs Glarisses Tap:1)oz •• 
VL Dentro Beneficente dos Indios de Pontal 

do Sul, Bispado de Ilhéos, Estado da 
Bahia •• _ . __ • ' ••.•..............• 

Justificação 

20:000$000 
80:000$000 

30:000$000 
5:000$000 

1 o :·000$00() 

Essas despesas de longa data têm feitp parte dos orca . 
mento~ anteriores dos Minis_terios da Agricultura e do Tra-· 
balho. e são realíz.ados no intuito da educação de alguns in~ 
dios e caboclos do interior do Paiz, qahi o cabimento de sua 
inclusão neste Mínisterio e não no da Gu'<lrra ou em outrc, 
qualquer - · 

:Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Valente áe 
Lima. 

Em lE>mpo - Alagôas: 
Instructora Vicosense (Viçosa) .... _ ._ ..... . 
Escola Domestica Maria Immaculada (Maceió) 

10:000$000 
5:000$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Valente de 
Lima. - lzidro de V (J.tlconcello.s. 

Estado do Pará: 

Assooiacão das Irm'lis Clarisses, de .Santarérn 
Casa de Saude Marítima, do Pará. •.... _ •..• 
Faculdade de Medicina e Cirurgia, de Belém 
Instituto de Proteccão e Assistencia á In:fan-

cia, -de Belém ........ -:: . .........•• 
Museu Goeldj, <le Belém .................• 
Santa Casa de Miseric9rdia, de Belém ....• 
Santa Cas&. de Miserieordi~. de Obidos • , •••• 

Total .•...••.•.•.•..•••.•••.•••.• 

-í :500$0()(; 
36:000$000 
45:000$000 

i8 :OOO$Q{)(J 
iS:000$000 
45:000$000 
4:500$000 

i7f :ú00$000 
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Pará: 

- 6i

N. 12 

Associação das Irmãs Clarisses, de .santarám , 
Casa de Saude Maritima do Parâ .... ~ ...... . 
Faculdade de l\Iedicina e Cirurgia, de Belém 
Instituto de Protecçao !l Assistençia á Infa!lcia, 

de Belérr, ••.....••••..••.........• 
Museu Goeldi, de Belém ............. , ..••• 
Santa Casa de Misericordia, de Belém .••..• 
Santa Casa de Misericordia, de Obidos ...... . 

5:000$0(}() 
40:000$000 
50:000$000 

20:000$000 
20:000$000 
50:000$000 

5:000$000 

1~0 :000$000 

Sala das Sessões. - Veiga Cabral.- Leandro Pír.,Jteiro. 
- Joaquim Magalháe~. 

Estado da Bahia : 

Santa Casa de Misericordia, da Bahia .. • • • • iS ~000$00() 
Faculdade de DLreit() . . . . . • . . . . .. • . .. .. .. • • 25:000$000 
Casa do Estudante da Bahia .....•••••..•• , • 10:000$000 
Liga Bahiana contra a, Mortalidade Infantil 1Q :000$000 
Instituto Polytechnico . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 18 :000$00() 
Asylo de Mendicidade . . . .. . . • . . . • . .. . . • • .. • fO :000$000 
Asylo .Santa Isabel .. .. .. .. .. .• .. .. • • .. . • 10:000$00()-
Ly{leu de Artes e Officios . . . • • • • • . . . • . • • • • :1.~:000$000 
Lyceu Sales i ano . . . . .. . . . • . . • . . . . . . .. • • • • • 18:000$000 
Instituto de Proteccao e Assistencia á Infancia 5:400$000 
Ccllegio dos Orphãos de S. Joaquim . . . . . . . . 9:000$000 
Escola Commercial . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . 18: 000$000 
Escola de Bellas Artes .......... ~ ..... , .. . . 9:000$000 
Associação das Senhoras de Caridade . . • . . . 9:000$000 
Asylo Bom Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$01l0 
Col~gio N. S. da Sallete . . . .. . . • .. .. . . . • .. 4:500$000 
Abrigo Filhas do Povo . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 9 :{)00$000 
Asylo Conde Pereira Marinho . . . • . . . . . . . . . . 5:400$000 
Associação Centl'o Operaria da Bahia . . . . . . 9:000$000 
Asylo dos Expostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :000$000 
Collegio da Immaculada Conceicão de N. S. 

{fo Desterro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Collegio Sagra<.lo Coração de Jesus . . . . . . . . . . 5 :000$000 
Escola São Vicente de Paulo . . . . . . . • . . . . . . 5:000$000 
Instituto. São José . .. : . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . i :800$000 
Institut.C> Geographico . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4:500$000 
Sanb Sasa de Misericordja de Santo Amaro fS :000$000 
Santa. Casa de Misericordia de Cachoeira . . . . o!J :000$000 
Santa Casa de Misericordia de Feira de Santa 

· Anna .......... -. . . . . . . . .. . .. . . . . . 9:000$000 
Santa Casa de Misericorqia de Conquista . . . :1.0:000$000 
Santa Casa de Misericordia de São Felix . . . . 10-:000$000 
Santa Casa- de Misericordia de Ilhéos • .. • • .. :1.5 :000$001} 
Santa CaSE, de Miseric!)rdia de Alagoinhas . . 2:700$000 
Santa Casa de Misericordia de J oazeiro . . . . . 5: 4.()0$000 
Santa. Casa de Misericurdia de NazaTeth . • . . • 9:000$000 
Santa Casa de Misericordia de Itabuna . . . . . . 6:000$000 
Santa Casa de Miseric~rdia de ESillanada . • • 5:400$000 -----

A tran-sportar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 346:100$000 
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Transporte 

Asylo Fllbas de Sant'Anna, em Cachoeira .•. 
Hospital N. S. da. Piedad~ de Bo!pfim ..... 
Asylo N. S. de Lourdes de Feira. de Sant'Anna 
Collegio do Carmo, em Cachoeira .. . . ... ...• 
Collegio N. S. da Pied~de, de Ilhéos ......•• 
Santa Casa d~ Misericordia de Cannavieiras • 
Santa Casa de Misericordia da Cidade de Barra 
Santa Casa de ·Miserícordia de Be!monte ... • 
Santa Casa <ie ~lisericordia de Oliveira. de Cam-

pinbos .. ................... . ....• 
Santa Casa de Mi.sericordia de Maragogipe ..• 
Sociedade São Vicent e de Paulo, de Itabuna • 
Montepio dos Artistas C!!.choeirano~ •••...•.• 
Centro Operaria Beneficente, de Alagoinhas • 
Santa Casa de Misericordia, de Valença . . .•• 
Montepio dos Ar íistas Ferrense .....••.• . .• 
Abrigo Sal:vador ..... ........ . . . . ...••.•.• 
Escola Polytechnica da Bahia .....•.•.. . .. 

Total ..•. .• ..• . ........ ... . ...... ... 

Estado do Maranhão : 
.Asyio de Mendicidade, de São Luiz .•...... . 
Asylo 0J."l)hanolo~co :Santa Luzia, de São Luiz 
Associação dos Empregados no Cq,mmercio, de 

São Luiz . .. .... .. . ........... . .• 
Centro ArtisUco Operaria Maranhense, de São 

Luiz . ...,_ .. .................... . ..• 
Centro Operaria Caxiense, de Caxias . .. •. . 
Instituto de Assistencia ã .Infancla, de S. Luiz 
Santa Casa de Misericordia_ de São Luiz •• .. 
União Artística e Operaria Caxlense, de Caxias 

Total 

N. l5 
•Maranhão: 
Onde convier : 

Asylo de Mendicidade, de São Luiz . .... .. . 
Asylo Orphanologico Santa Luzia, de S. Luiz 
Associa'}ão dos Empregados no Commereio -

São Luiz .... .. .. . ...... . ....... . 
Centro Artistico Operaria Maranhense - São 

Luiz ... ........ : ................ . 
Centro Operaria Caxiense, de Caxias .... . .• 
In~tituto de As;Sistencia ã. In1ancia, de São 

Luiz .. ......... ... ...... ........ .• 
Santa Casa de Misericordia, de São 'Luiz ...• 
União Artistica e Operaria Caxiense, de Ca-

xias .. ..... , ... ...•. . .. ..... ... . . 

S46:fOOIOOO 

6:000$000 
9:000$000 
6:000$000 
6:000$000 
4:500$000 
5:400$000 
5:000$000 
4 :50(}$0{)0 

5:400$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
1:800$000 
3:000$000 
3:000$000 

75 :000$000 

492:700$000 

5:400$000 
2:700$000 

5:400$000 

i8:000$ÔOO 
4:S00$000 
9:000$000 

18:QOO$QOO 
9:000$000 

72:000$000 

6:000$00(1 
3 :000$000 

6:000$000 

2D-:OOG$000 
5:000$00C 

iO:OO<l$00~ 
20:000$-000 

10:000$001) 

80 :ooosooc 

Sala das Sessõe!, U de Setembro dfi l93t. - Adolpho 
Sdares 
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Estado do Piauhy 

Obra Hospital São Vicente de Paulo, Floriano 
Santa Casa de Misericordia, Therezina .....• 
Sociedade de Assístenoia aos Lazaros e Defesa 

contra a Lepra - Parnabyba . . .. ..... . 

Total 

N. 6 

Piauhy : 

Onde convier : 

Obra ilospital 13ão Vicente de Paulo, F loriano 
Santa. Câsa de Mise·ricol'dia, de Therezina ... . 
Sociedade de Assistencia aos Lazaros e De-

fesa contra a Lepra- parnahyba • ... •. 

1:500$000 
8:000$000 

t 8: 00!»000 

30:500$000 

5:000$000 
10 :000$000 

20:000$000 

35:000$000 

Sala das Sessües, H de Setembro de i934. - Hugo 
Napoleão. 

Estado do Rio Grande do Norte 

. Associação de Professores - Natal ...•.... 
Associaçã() das Damas de Caridaãe - Natal 
Associação dos Escoteiros do Alecrim - Natal 
Liga do Ensino (Escola Domestica) .. .. ... . 
Escola Feminina de Comrnercio - Natal . .. . 
Escola de Commercio - Natal •....... . .... 
Instituto de Protecção e Assistencia á Inían-

cia de Natal .. ..... ....•. .... ... . . .. .. 

Total 

.N. 4 

Rio Grande do Norte: 

Associação de Professores - Natal . ...•. •• • 
Associação das Damas de Caridade - Natat 
Associação dos Escoteiro:: de Alecrim - Natal 
Liga do Ensino (Escola Domestica) - Natal· 
Escola Feminina de Commercio - Natal .. . 
Escola de Commercio - Natal ........... . 
Instituto de Protecção e Assistencia á Infan-

cia - Natal ..... . . : ... ..... ....... . . . 

Total . ....... ... .. ....... .. ..... . . 

i:S00$000 
2:700$000 
5:400$000 

{8 :000$000 
3:600$000 
4:500$000 

5 : 400$000 

41. :400$000 

2:0!}0$000 
3:000$000 
6: 000$000 

20: (}00$000 
4:0008000 

20:000$000 

6:000$000 

ôi:000$000 

,Rio, 12 de Setembro de 1934. -Alberto RoseUi. - J. 
Ferreira de Souza. - Kerginaldo Cavalcanti . 
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Estado da Parahyba 

Asylo de Mendicidade Carneiro da Cunha, de 
·João Pessôa ...............•.....•..• 

Academia de Commercio 4 Epitacio Pess·oan, 
de João. Pessõa (Associação dos Empre-
gados do Gommercio) ................ . 

C2Ls& de Caridade da Sagrada FamUia, de 
João Pessôa ........................•• 

Santa Casa de ro..Hsericordia, de João Pessôa .. 

Total . , .........................•. 

N. 4i 
.Panhyba: 

Asylo de Mendicidade Carneiro da. Cunha, de 
João Pessôa ......................... . 

Academia de Commercio "E.pitacio Pessóa ", de 
João Pessôa (Associacão dos Empregados 

do Commercio) ..................•.....• 
Casa de Caridade da .Sagrada Famitia, de João 

Pessôa .............................. . 
Santa Casa de Misericordia, de João Pessôa .. 

Sala das Sessões. - Hgrectiano Zenaide, 

Estado de Pernambuco : 

Abrigo 13anta Therezinha de Jesus, de Recife 
Santa Casa de Misericordia, Recife .......•.. 
Sociedade d!ls Cooperadores Parochiaes, de 

lR.ecife •.......••........•.•....•••••• 
Faculdade de ·Medicina., de Recife ....•..•.• 
Escola <ie Engeiibaria, de Recife ......••...• 
Liga Pernambucana contra a Mortalidade In-

fantil, de . Recife .•...........•......•• 
Escola de Bellas Artes, de Recife .•........ 
Academia de Commercio, de Recife ....... . 
Faculdade de Commercio, de Recife ...... _ . 
Asylo Bom Pastor, de Recife , .............• 
Associaçáo Mantenedora do Hospital Cente- _ 

nario, de ·Recife .....•.........•.....• 
Casa de Saude Dr. Herothides Xavier, de Ee-

zerros .............•.......•.••.... , .. 
Collegio N. S. de Lourdes, de Palmares ...• 
Collegio de Orphãos N. S. de Bom Conselho 
Collegio Orphanato N. S. das Dôres, de Be-

zerros ........... _ ...... _ ............ . 
Companhia de Caridade ................. . 
Escola Agrícola de Goyanna ... , ......... . 
Escola .Agricola São Sebastião, de Jaboatão . 
Rospital Regional Ermirio Coutinho (Socie-

dade Beneficente), de Nazareth ..... . 
Instituto de Proteccão e Assisteneia á Jn

fancia, de Recife ........•........... 

A transportar ................... . 

3:600$000 

23;q0Q$000 

9{10$000 
9:000$000 

36:900$000 

5;000$000 

26:000$000 

1:000$000 
i0:000$000 

42:000$000 

7:500$000 
45:000$000 

50:000$000 
45:000$000 
4.5~000$000 

36:000$000 
18:000$000 

9:000t;OOO 
9:000$000 
9:000$000 

27:000$000 

5:4.00$000 
3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
18 :000$00Ct 

4:500$000 
9:000$000 

6:300$000 

5;qQQ$00tl 

358: 100$000 
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Transporte 

Liga Pe:nambu_caria contra a Tuberculose, de 
-Rec1fe ...... ..... ... - .... · · · · • · · · · · · · · 

Lyceu de Artes e Officios, de Recife .....•. 
Instituto Archeologico, Historico e Geogra-

phico, de Recife ..................... . 
Jardim da Infancia dos Pobresinhos, de Re-

cife ........ . ....•.........•........•. 
Maternidade de Recife (Cruz Vermelha Per-

nambucana) ...•........• • ............ 
Recolhimento da Gloria, de Recife ...... . . 
Casa do Estudante Pobre, de Recife ...... . 
União dos 'liocos Catholicos, de Vicloria 

Total .........................•.. 

Estado do Ceará: 

Assoc iação das .Senhoras de Caridade, de For-
taleza .................. ... .......... . 

As!lo de Alienados, de Porangaba •...... . 
Asylo de Mendicidade, de Fortaleza ....... . 
Associar.ão Oswaldo Cruz, de Fortaleza ... . 
Collegio Domingos Savio ~Dos Padres Sale-

sianos) , de Baturité ... . ............ .. 
Dispensaria dos Pobres, de Fortaleza .... . .• 
Dispensaria dos Pobres, de Sobral • ....•. .. • 
Hospital 1Santo Antonio dos Pobres, de Iguatú 
Escola de Agronomia, de Fortaleza ..•... . .. 
Instituto de Protecção e Assistencia á Infan-

eia, de Fortaleza ............... . ... .• 
Institu to Pasteur, de Fortaleza .... . ...... . . 
Faculdade de Pharmacia e Odtmtologia, de 

Fortaleza ..... ....... .. .. ... .. .... . .. . 
Maternidade Dr. João Moreira, de Fortale2:a 
Santa Casa, de Fortaleza .............. . .. . 
Santa Casa, de Sobral ..•...... ....... ..... 
Irmandade Beneficente do Hospital Santo An-

tonio dos Pobres, de Iguatú . ... .. . .... . 
Sociedade Pbenix Caixeira! ..... .. . .... . .. . 
Col!egio Immaculada Conceição, de Fortaleza 
Centro dos Estudantes, de Fortaleza .... ... . 
Collegio .N. S. Auxiliadora , de Baturité ..... , 
Gymnasio Sobralense .• ....• . .. .. .... .. ... 
Casa de <.:aridade, de Crato .•.. ..... ....... 
Hospital Regional de Joazeiro (Ceará) .... •• 
Casa. de Caridade de Milagres •. . ........... 
Casa de Caridade de Barbalho (Ceará) . .• . • 
Escola Pio X (dirigida pelos frades Capu-

chinhos - Fortaleza - 700 a 800 alu
mnos pobres - Absolutamente gratis -
Ensina letras) •. .. • ........... . ....... 

A transportar . ... . . .. .. ......... • 
c. D. - VOLUME V 

358:100$000 

3:000$00tl 
!8:000$000 

5:000$000 

1:800~000 

36 :000$000 
1:500$000 
3:000$000 
2:500$000 

428:900$000 

20:000$000 
9:000$000 
1:8006000 
2:700$000 

5:000$00b 
18:000$000 

2:500$000 
27:000$000 

9:000SOOO 

10:000~000 
5:400$000 

10:000$000 
9:000$000 

18:000$000 
4:500$000 

5:000$000 
20:000$000 
. 5:000$000 
15:000$000 
10:000$000 

5 :000$000 
1U:000$00C 
i0:000$000 

5:000$000 
5:000$1)00 

10:000$000 

25:1. :900$000 
5 
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Transporte 

Patronato Maria Auxiliadora - Fortaleza 
(dirigido pelas Irmãs de Caridade 

. Internato e Externato - Moças pobres 
- Letras, artes e offic10s - Mantém 
um externato para creao.ças, ministran-
do ensino (letras) . . . . ............ . 

Patronato de Pacoty, idem, idem, idem ... . 
Patronato de Ar~aly, idem, idem, idem ... . 
Leprosario Antonio Dingo, de Canafistula 

(Irmãs de Sant'Anna - Mantido em 
parttl por subvenção do Governo Esta
dual e parfe- por subvenção particular e 
esmolas) . . .....•...........•..... 

Escola Normal, de Sobral, Cear'ã .••..•. , •• 
Escola Normal, do _Grato, Ceará ......... . 

Total ............•................. 

Faculdade zye Direito do Ceal'á •.......... 
Escola Normal Rural de Joazeiro, Ceará .... 

Total •.. 

N, 22 

Onde convier: 

Estado do Ceará: 

Associação das SeJ.1horas de Caridade de For-
taleza . . . . ....................... . 

Asylo de Alienados de Porángaba ........ . 
Asylo de Mendicidade de Fortaleza ....... . 
Associação Oswal{!o Cru:;: - Fortaleza ... . 
Co!!egio Domingos Savio - Dos Padres Sa-

lesianos de Baturité ........ ; ....... . 
DisiJensario dos Pobres - Sobral ........ . 
Dispensaria dos Pobres - Fortal-eza ...•... 
Hospital Santo Antonio dos Pobres - Iguatú 
Escola de Agronomia - Fortaleza ....... . 
Instituto Proteccão e Assíslencia á Infancia 

-Fortaleza ................... .. 
Instituto Pastem· - Fortaleza ........... . 
Faculdade de Pharmacía e Odontologia -

Fortaleza . . . . •................... 
:Maternidade Dr. João Moreira .......... . 
Santa Casa de Fortaleza ................• 
Santa Casa de Sobral .................. . 
Irmandade Beneficente do Hospital Santo 

Antonio dos Pobres - Iguatú ....... . 
Sociedade Phenix Caixeira! .............. . 
Collegio Immaculada Conceição - Fortaleza 
Centro dos Estudantes - Fortaleza ...... . 
Collegio N. S. Auxiliadora - Baturité .... . 
Gymna.sio Sobralcnse . • ............... . 
Casa de Caridade Crato ...... . ........... . 

A tramporf.ar ................... . 

251:900$000 

5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

15:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

291 :900SOOO 

75:000$000 
25:000$000 

391 :900$000 

40:000$000 
10:000$000 

5 :000~000 
ô:000$00(1 

10:000$000 
5:000$000 

20:000$000 
30:000$000 
20:000$000 

10:000$000 
1 o :000$000 

20 :·000$000 
10:000SOOO 
50:000$000 
10:000$0()0 

30:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
30:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 

382:0008000 
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Transporte 

Hospital Regional de Joazeiro (Coará) .. . . 
.Casa de Caridade de Milagres ............ . 
.Ca:;a de Caridade de Barbnlho (Coará) ... . 
Escola Pio X. (Dirigida pelos frades Capu-

chinhos - Fortaleza - 700 n BOO alu
mnos pobres - Absolut.nmcnt(l gratis. 
Ensina letras) . . . . .. .. ......•..... 

Patronato Maria Auxilindoru - Fortaleza. 
Dirigido por Irm!is de Cnrldndo. Inter
nato e Externato. Moças pobt·cs. L etras, 
artes e officios. Mantém um externato 
para c.reanças, ministt·ando ensino (le-
tras) . . . . ..... ... ..•... .. . .. .... . 

Patronato de Pacoty, Idem, idom, idem •... . 
P atronato de Aracaty. Idem, idem, idem .... 
Leprosario Antomo Di ogo - Cnnafistula . 

Ir mãs Sant'Anna. Mantido em parte por 
subvenção do Governo Estadual ~ parte 
subvenção particular 'C esmolas ..... . 

Escola Normal de Sobral - Conrá ... ..• .• 
Escola Normal de Grato - Conrá ..... .... . 

Ju,,tificaçao 

382:000$000 

20:000$000 
f0:000$000 
10:000$000 

20:000$000 

1 o :{)00$000 
10:000$000 
10:000$000 

30:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 

522 :000$000 

A emenda supra justiflcn-sc, perfeitamente, pela alta 
finalidade social que preencho cnda uma das instilllit;ões. 
assim as de educacão como 1111 t1o ocneficencia, que ella visa. 
Algumas della·s já, de hu mullo, figuram nos orçamentos. 
emquanto que as outra:~ so justificam, egualment e, p ela 
_grande obra de assistencl11 aoc!o.r QUl'l realizam . 

Sala das Sessões, 18 do Sol'Ombro de 1934. - Xaviel" 
de Oliveira. - Figueirr.do lloar igue$. 

N. 30 

Onde convier: 
Escola Normal Rural do Jon7.oh•o - Ceará .. 50 :000$000 

JWiti(icaçdci 

Não tenho melhores pnlnVI'UR com que· justificar a 
~menda supra do que aquellns com que se referiu áquelle 
m odelar ins tituto de ensino o grande publicista ch ileno, 
geographo, historiador e sociologo, que conbece toda a 
America, o Sr . Professor Agustin Venturino: "No genero, 
é o primeiro estabel-ecimento fundado na America do Sul, 
e :>. sua organização é de tal ~eito que, faz delle, realmente, 
u m modelo para o mundo moderno". O Regulamento e o 
jornal "O Lavrador", orgão daquella Escola, que vão an
nexos, naturalmente bastar ão para convencer que na E sco-
1a Normal Rural de Joazeiro se ensina fazendo e se apren
-de praticando com o intuito elevao.J'o de se preparar um 
B-rasii, maior e melhor, flxando o h.:>mem á terra. e edu
cando-o no seu trabalho e no seu a mor. 

Sala das Sessões, 18 de Se tembro de 1934. - Xavier 
.de Olivei1'a. - F iguei redo Rodr igues . 
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N. 36 

Faculdade de Direito do Ceará, 150:000$000. 
Idem. Escola Polytechnica da Bahia, 150 :000$000. 

Justificação 

Os dois estabelecimentos de ioslruccão superior acima 
nomeados, por decreto do Governõ, foram considerados· ins
titutos federaes, ta! a oefficiencia e utilidade pratica que 
lhes foram reconhecidas no ensino que ministram. As sub
vencões acima, qu elhes attribue esta emenda, são apenas, 
iguaes ás concedidas, respectivam~nte, á Faculdade de Me
dicina e Escola de Engenharia de Recife, as quaes, entre-· 
tanto, não gosam das regãlias de Instituto Federa1. Accres
ce, ainda, que, por decreto do Governo Federal, a Facul-· 
dade de Direito de São Paulo passou a ser estadual, inte
grando a Univ()rsidac!e daquelle Estado, o que vale d:tzex .. 
que, actualment.c, a união só toem, a seu cargo, para o en
sino do direito, a Faculdade de Recife . Por tudo o que fica 
dito, tenho como perfeitamente justificada a emenda su
pra. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro d·e 1934. - Xavier· 
de Otiveira. - Figueiredo Rodriaues. - Paulo Filho. _.} 
Ne(Jreiros Fa~cão. · 

Estado de Alagoas 

Casa do Pobre, de l\face i6 . _ . . . .. .. .• . .• .. 
Asylo Bom Pastor, de Maceió ...•. . . .. ••.. 
Hospital N. Senhora de Lõurdes, de Pilar .• 
Sooied:!.de Perseverança e Auxilio dos Em-

pregados no Comercio, de Maceió . . .. . 
Institu to de Pr oteccão de Assistencia á Infan-

~ia, de Maceió. . . . ........ .... .. • . .. 
Orphanato São Domingos, de Maceió . .•... 
Santa Casa de Misericordia, de Maceió . .•..• 
Santa Casa de Misericordia. de Penedo ...•. . 
Hospital de Palmeira dos Indios ....•.• .. . . 
Liga Beneficente Santa Rita ....... . .. _ . . 
Escolas Paroohiaes da Ca thedral, de Maceió 
Montepio dos Artistas, de l\faceió . . .. . ...• 
Associação das Senhoras de Caridade, de Ma-

ceió . • . . .......... . .• . ... . .. ... .. 

Total • . . . . .. ........• · •• · • · • • • • · • 

Asylo de Orphãos Bom Conselho, de Ma,:;ció .• 
Sociedade Amor e Carida!le, de Vicosa .. .. . . . 
Orphanat.o São Jo_sé, iia cidade de Alagóas . . . 

Total .. . . . •. .. . - - ....... - . - . .. .. . 

Instructora Vicosense, de Viçosa . .. . . ...... . 
Escola Domestic.ll Ma~ia Immaculada, de Ma-

ceiõ .. ..• • ,. ............. . .. .• .••. 

T()tal .... . _ .. . _ ........... .. .. . .. . 

5:000$000 
2:700$00(}· 
3:600$000 

7:500$000· 

4 :500$000 
f3 :500$000 
27:000$000 

9 :000$0·00 
5:000$000 
2:500$000 
2:500$000· 
2 :500$000 

2 :500$000 

87:000$000 

5 :400$000' 
9:000$000 
2:5ootooo-

104:700$000 

5:000$000 

2:500$000-

H2 :200$000' 
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N. 20 

Casa do Pobre - Mareió . . . ........ . •..... 
Asylo Bom Pastor - Maceió .. ..•......... 
Hospital N. S. de Lourdes - Pilar ..... .. . 
Sociedade- Perseverança e Auxilio dos Em-

pregados do Commercio - Maceió .. 
Instituto de Proteccão e Assistencia á Infan-

cia - Maceió ..... ..... ..... . . . . . 
Orphanato São Domingos - Maceió ..... . .• 
Santa Casa da Misericordia - Maceió ...•.. 
SanLa. Casa da Misericordia - Penedo •• • ••• 
Hospital de Palmeira dos lndios ........... . 
Liga Beneficente Santa Rita . . . . . . . . .... . . . . 
Escolas Parochiaes da Cathedral - Maceió .. 
Montepio dos Artistas - 1\hceió ........... . 
Associação das Senhoras de Caridade - Maceió 

Total •............ .. .... ... ...... 

10 000$000 
10 000$000 
5 000~1)00 

15:000$.000 

5:000$000 
15:000$000 
40:0003000 
15:000~000 
10:000$000 
5:000$000 
5 :000$001) 
5 :000$000 
5:000$000 

145:000$000 

Sala das Sessões. H de Setembro de 1934. - Valente de 
Lima. 

N. 21 

Onde convier . 

Alagõas: 

Asylo de Orphãs Bom Conselho - Maceió . • 
Sociedade Amor e Caridade - Viçosa ..... . 
.Qrphanato São José - Cida'de de AlagOas . . . 

Total ............ ..... . . . ....... . 

10 :000$000 
10:000$000 
5:000$000 

25 :M0$00G 

.Sala das Sessões, 17 de Setembro de 193-\. - Valente de 
Lima . 

Estado de Serg ipe 

.Asylo São J osé da Iníancia Desvalida, de Ca-
pella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:500$000 

Asylo d!.! 1MencHcidade "Rio Branco", de 
Aracajú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :ú00$000 

Associação Aracajuaua de Beneficencia. de 
Aracajú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :500$000 

.Associação de Caridade, de Annapolis (Hospi-
tal Bom J esus) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5:400$000 

Associação de C_aridade, de. Rosario . . . . . . . . 5:40.0$000 
Associação de Caridade, de Japaraluba . . . . . 5:4001000 
Associação Beneficente, de ll.iachuelo . . . . . . . . f :800$000 
Associação de Caridade São ,Toão de Deus, de 

Laranjeiras . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 :600$00G 
:Hospital S. Vicente de Paulo, de Propriá. . . . 2 :70(}$000 ---- -

A transportar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 :800$000 
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Transporte 
Soci~dade da Velhice Desamparada, de Es~ 

tancia ....•........•.•..........• 
Sociedade Ben~ficente Amparo de Maria, Es-

tancia ......... , ................ . 
Hospital de .. Cirurgia, Aracajú .......•...••• 
Associação de Caridade, Maroim ..........•• 
Oratorio Festivo Beato D. Bosco .........• 
Hospital de Caridade N. S. cta Con_ceição, La-

g?.rto ................•.•.•...••..• 
Orpbanato S. Christovão, Aracajú ........... . 
Gabinete de Leitura, Maroim .......••......... 

Total 

:N. 10 
Sergipe: 

Asylo São José da In:fancia Desvalida, de Ca-
pella .••••.•..•.•....•.••..•..•.• 

Asylo de Mendicidade "Rio Brancon, de Aracajú 
Associação Ar~~ajuana de Beneficencia, de 

AracaJu ........................ . 
Associação de Caddade, de Annapolis (Hospi-

tal Bom Jesus) ... _ ...............• 
Associação de Caridade, de Rosario ........• 
Associação de Caridade, de Juparaluba ..... . 
Associação Benéficente, de Riacbuelo .. .-· .. . 
AssociaçâQ de Caridade S. João de Deus, de 

Laranjeiras .. : ................. , .. 
Hospital São Vicente de Paulo, de P!"opriá .. 
Soci_eda<.le da Yelhice Desamparada, de Es-

tanc:i'lt. ........................................ . 
Sociedade Beneficente Amparo de Maria, Es-

tancia ......•.................... 
Hospital de Cirurgia, Aracajú ............ . 
Associação de Caridade, Maroim ..........• 
Oratorio Festivo Beáto D. Bosco ......... . 
Hospital de Caridade N. S. Conceicão, Lagarto 
Orphanato .s. Christovão, Aracajú ........• 
Gabinete de Leitura, Maroim •...... ; ..... . 

Total ......... ..._. _ . . ..... . .. _ ..... . 

37 : 800$(}0~ 

4:500$000' 

LS00$00fr 
:1.8 : 000$00() 
9:000$000 
5:400$000 

1;800$000 
3:600$000' 
1:500$000 

83 :400$000' 

5:000$000 
5:000$00()' 

6;000$000 

6:000&000 
6 :000$000" 
6:000$000 
2:000$000· 

4 :000$00Ci-
5 : 000$(){)0 

5:000$000· 

2 :()00$000· 
20:000$0@ 
1-ü:000$000 
6:~00$00()' 
2:000$000 
4 :000$00{)-
3:000$000 

97 :000$000' 

·Sala das Sessões, f3 de Setembro de 193~. - Deodato· 
'Maia,- Rodrigues Doria. 

Estado do Espirilo Santc. 

Asylo Deus, Cbristo e Caridade, de Cachoeira 
do Itapemerim ...........••.... , , 

Orphanato Jesu§ Christ9 Rei, de Victoria . , , . 
Orphanato Santa Luiza, de Victoria ......•. 
Posto Medico dos Pobres, de Victoria . , .... 
Santa Casa de Miserícordia, de Cacboe.>iro do 

Itapemerim ................ . ....• 
. \Santa Casa de Misericordia, àe Yictoria .•. , 

Total .•............•• · .••• · ·• • • • · 

3 :00()$000· 
3:600$000 
4:500$000· 
4:500$000 

3:600$000 
i8;00Q$000 

37 :200$00(}· 
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N. 22 

Estado do Espírito Sa1.1to : 

A.sylo Deus, Christo e Caridade - Cachoeira 
de Itapemerim ...........••...... 

Orphanato Jesus Christo Rei - Vietori:. ••• 
!)rphanato Santa Luiza - Victoria ...•...• 
~o~to Medico dos Pobrl)s - Victoria ....... . 
Santa Casa de Misericordia. - Cachoeirb do 

It.apemerirn • : ••••••..••...•.... , . 
Santa Casa de Misericordia - Vietoria ••.•• 

Total ...........•••••••....•..••. 

3 000$\)Q() 
4 MO$íJOb 
5 OOG$000 
5 000$()09 

2 :000$00() 
20:000$000 

39:000$000 

Fernando Abreu. - Godofl·edo Menezes. - Carlos Lin
denberg. - Lauro Santos. 

Estado do Rio de Janeiro 

:\sylo da Divina Providencia, de Nictheroy .. 
Asylo Santa Leopoldina, de Nictheroy .•.••. 
Asylo N. S. do Carmo, çle Campos ...•....•. 
Asylo da Velhice Desl!_mparada, de Canl.:!gallo 
Asylo Furquim. de Vassouras ....•.....•.•• 
Associação das Damas ç!e S. Vicente de Paulo 

iNictheroy .•...•...........••••.• 
Associacão Protectora do RecolhimentG do~ 

Desva.lidos, de Petropolis ..••...... 
Assocaição. de Caridade, de Nova Friburgo •• 
Casa de Caridade, de Macahé ......•.....•• 
Casa de Caridade, de Parahyba do Sul .•..•• 
Escola Technilla Fluminense, de Nilltheroy • 
Escol(.]. Profissional Sales1ana, Nictheroy •.• 
Escola de Musica Santa Cecilia. de Petropolis 
Escol~ Domestica e Asylo N. S. do Amparo, 

c!~ Petr_opolis ••••.•••••••••••...• 
E"scola Normal de Valenca ............... , 
Escola Domestica Cecilia Monteiro de Barros, 

Barra Mansa. . . . ..•.......••...... 
Grupo Espirita Fé Esperança, de Entre 

Rios ..•..........•.•.... -..••..•. 
Hospital de -S. Vicente de Paulo, de Bom 

Jesus de Itabapoana • . ..........••.. 
Hospital de Santa Th•ereza, de Petro-polis .... 
Irmandade da Santa .Misericordia, de Angra 

dos Reis . • . ......•..•.....•...... 
Instituto de Menores Anormaes, de Petro- _ 

polis • . • . ............•..••..•.•.. 
Instituto de Proteccão e Assistencia á Infan-

cia, Nictheroy . • . . .•...•..•..•...• 
Instituto de Protecção e Assistencia á Infan

cia, de Petropolís- • • • . ..........•.. 
Patronato de Menores Abandonados, de São 

Gonçalo . . . . ......•••.....•.••... 
Sociedade Fluminense de A.,"ricultura e In

dustrias Ruraes, de Nictberoy .•....... 

A transportar .....•.....•••••..•. 

2:925$001} 
22:500$000 

2:700$000 
900$00(') 

3:600$0(1() 

~ _:000$001) 

9:000$000 
10:800$000 
9:000$000 
5:000$000 

27:000$000 
72 :000$000 
li:500$000 

5:000$000 
6:000$000 

1:800$(}{}0 

3:6oo;ooo 
i :800$000 . 

27:000$000 

5:-i00$000 

9:000$000 

5:400$000 

18:000$000 

18:0-()0$000 

10:000$000 

2S9 :925$0(}0 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09: 11 +Página 89 de 118 

-72-

Transporte 

Santa Casa de Misericordia, de São João da 
Barra . . •........ , .............. . 

Santa Casa de Miseric.ordia, de Va!ença ... . 
Santa Casa d·e Misericordia, de Campos ... . 
Santa Casa de Misericordia, ãe Rezende ... . 
Academia Fluminense de Commercio, de 

Nicthcroy • . .........•............ 
Casa de Caridade, de Cantagallo ....... _ .. 
Casa de Caridade Santa Rít:J., de Barra do 

Pirahy •....•..•.......•.......... 
Irmandade de Santa Iznbel, de Gabo FI"io ... 
Lyceu de Artes e Ófficios e Instituto Poli-

technico, de Pekopo1is . . ......... . 
Irmandade de Miseril:ordia, de Vassouras ... . 
Asylo Santo Agostinho, de Barra do Pirahy 
Casa de. Caridade, de Itaperuna .......... . 
Polie!inica, de Nilopolis, em Iguassú ..... . 
Hospital São João Baptista, de Itaborahy .. . 
Casa de Caridade, de Paraty ............. . 
Santa Casa de Misericordia, de Barra Mansa 
Orphanato Sã_o José, de Campos .......•.• 
1\'Iaternidade, de Campos ...•...•... ._ .•..• 
Hcspilal de Iguassú . . ....•........•••.• 
Associação de Imprensa do Estado ao Rio de 

.Janeiro • • . . ..••...•. -. ·. · · · • · · · · · 
Associacão do Hospital de São Gonl}alo .... 
Caixa Auxiliadora dos Põbres, iie São Gou-

çalo . . . . ....•.................... 
Casa dos Pobres pe S. Vicentil de Paulo, em 

Mirac.ema • • . . .........•.........• 
Sociedade Fluminense de Assisieneia e Defesa 

contra a Lepra, em Nictheroy · ....... . 

Total . 

N. 51 

-~-. 

289:925$000 

4:500$000 
2:700$000 

18:000$.000 
18:000$000 

3:600$000 
4:500$000 

2:700$-000 
1:800$000 

18:000$000 
6:000$000 
1:800$000 
6:000$000 
1:200$000 
3:000$000 
3:000$000 
ô:000$000 
6:000$000 
6:000~000 

12:500$000 

5:000$000 
10:000$000 

2:500$000 

5:000$000 

10:000$000 

44.7:725$000 

Ao orcamento do Collegio Pedro 11 - Internato: 

A sub-consignação n. 47 - "Diacias ao correio do Col
legio e fardamento para o "pessoal" passa a 20:000$000. 

Justificação 

A actun.l verba de 10:000$000 lÍ absolutamente insuf
ficiente para dar cumprimento ao art. 458 do Regimento 
Interno, que determina o use) do uniforme a cerca de 80 
funccionarioa. 

Sala das Se&sões, 1~ de Setembro d-e 1934. - Henrique 
Dodsworth. 

Parecel' 

Não po!'sivel attender a essa emenda .. A dotacão con
signada de :lO :000$000 parece sufficiente, de vez que seja 
applicada ao farpamento do pessoal do quadro. 
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N. iS 

Onde convier: 

Estado do Rio de Janeiro: 

Asylo <ia D1vma Providencia - Nictheroy .. 
As~· lo Santa Leopoldiua - Niclheroy .•.... 
Asylo Nossa Senhora do Carmo - Campos .. 
Asylo da Velhice Desamparada - Canlagallo 
Asylo Furquim - Vassourãs ............ . 
Associação das Damas de Caridade São Vi-

cente de Paulo - Nictheroy .........• 
Associação Protectora do Recolhimento doa 

Desvalidos - Petropolis . . ......... . 
Associação de Caridade - Nova Friburgo .. . 
<:asa de Caridade - Macahé ••............ 
Casa de Caridade - Parahyba do Sul. ..... 
Escola Technica Fluminense - Nicthcrov •.. 
Escola Profissional Salesiana - Nictheroy •• 
Escola de Musica Santa Cecilia - Pelropo!is 
Escola Domestica e Asylo N. S. do Amparo 

Petropolis • . . • ..•................ 
Escola Domestica Cecilia Monteiro de Barros 

- Barra Mansa . • ................ . 
Grupo Espírita Fé, Esperança - Entre Rios 
Hospital de São Vicente de Paulo - Bom 

Jesus d'e Itabapoana • . ............ . 
Hospital de Santª' Thereza - Petropolis .•.. 
Irmandade da Santa Misericordia - Angra 

dos Reis , • • . ..•...•...•..•••..... 
Instituto de Menores Anormaes - Petropoli~ 
Instituto de Proteccão e Assistencià á Infan-

cia - Nictheroy. . . . ............ . 
Instituto de Proteccão e Assistoencia á Infan-

cia - Petropolis ................. .. 
Patronato de Menores Abandonadós - São 

Gonçalo .••...................... 
Sociedade Fluminense de Agricultura e In

dustria Ruraes - Niotheroy ••....•.• 
Santa Casa de Miserieordia - São João da 

Barra . . ........................ . 
Santa Casa de Misericor-dia - Valen~a ... . 
Santa Casa de Misericordia - Campos ..... . 
Santa Casa de Misericordia - Rezende ..... . 
Academia Fluminense de Commercio - Ni-

-ctheroy • • • . .........•........... 
Casa de Caridade - Cantagallo .......... . 
Casa de Caridade Santa Rita - Barra dt" 

Pirahy ...•...................... 
Irmandade de Santa Isabel - Cabo Frio .... 
Lyceu d'e Artes e Officios - Instituto Poly-

technico - Petropolis ............. . 

Total . 

3 250$000 
25 000$000 

3 000$000 
1 000$000 
4 000$000 

10:000$000 

10:000$000 
12:000$000 
20:000$000 

5:000$000 
30:000$000 
S0:000$000 

5:000$000 

5:000$000 

2:000$000 
4:000$000 

2:000$000 
30:000$000 

6:000$000 
10:000$000 

6:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

1 o : 000$1l00 

5:000$000 
10:000$000 
20:000$00(1 
20:000$000 

4:000$000 
5:000$00Q 

3:0&0$000 
2:000$00P 

20:000$000 

415:250$000 

Sala das Sessões, 13 de Setembro <Ie 1934. - P7'cdo 
Kelly. - Nilo Alvarenga. - Gwyer Azevedo. - A~unia 
Torres. 
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N. f7 

"Associação ce !:mpreJ;lsa do Estado do Rio 
de Janeiro" . . . . ...............•.. f o :000$0{){) 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1934. - Prado 
Kelly. 

N. 11) 

Rubrica de Subvenções: 

Ca~a de Caridade São João Baptista de Ita-
borahy •...........•........•... 

Associa~ão do· Hospital de São Gonçalo •... 
Caixa Auxiliadora dos Pobres il.e São Gonçalo 
Maternidade de Campos . • .•..•..•....•. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. 
Kelly. - Gwyer A:2evedo. - Níl<J Alvarenga;. 

N. 38 

Subvenções: 

Casa dos Pobres de São Vicente de Paula em 
Miraoema .•.... , .......•..•...... 

Sociedade Fluminense de Assisteneia e De-
fesa contra a lepra, em Nictheroy .. . 

Orphanato S. José em Campos ........ . 
Hospital de Itaperuna . . ............... . 

5:000$000 
20:000$000 
5:000$000 

20:000$000 

Prado 

i0:000$000 

20:000$000 
12:000$001) 
12:000$000 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1934 -Prado Kelly. 
- Gwve"J' de Azevedo. - Nilo A.Lvarenga. 

N. 25 

Onde convier: 

Estado do Rio de Janeiro: 

Associação das Damas de Caridade, São 
Vicente de Paula, em Nictheroy .... . 

Patronato de Menores de S. Goncalo .... . 
rnstituto de Proteccão e Assistencia. á In-

farreia de Petropolis .............. . 
rnstítuto de Protecção e Assistencia Infan-

cia de Nictheroy . • ........•.•... 
Instituto de Menores Anormaes PetropoHs 
Irmandade Misericordia de Vassouras ..• 
Irmandade Misericordia de Angra dos Reis 
Rospit.a,l Santa Tbereza de Petro ooHs ... 
Hospital S. Vicente de Paula de Bom Je-

sus de Itabagoana . . ............... . 
Grupo Espirita Fé e Esperança Entre Rios 
Asylo Santo Agostinho em Barra de Pirahy 
Escol-a Domestica Cecilia Monteiro de 13ar-

rQs, em !Barra Mansa ............. . 

A transportar ................. . 

12:000$00() 
12:000$000 

12:000$000 

12:ooosooa 
7:200$000 

12:000$000 
6:0008000 

24:000$00'() 

3:600$000 
6:000$000 
3:600$000 

2:400$000 

112 : 1300$000 
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Tr·ansporte 

Escola Domestica e Asylo N. S. dos Anjo3 
Petropolis . . . . ................ : 

Escola Profissional Salesiano ....•....... 
Casa de 1Jaridade de Parahyba do Sul ... 
Casa de Caridade de .?lracahé ....•...•.... 
Casa de Caridade de Itaperuna ...•.....• 
Associação de Caridade de Nova FribuPgo 
Associação Protectora do Recolhimento dos 

Desvalidos, Petropolis , ............ . 
Asylo Furquím, Vassouras . . .•...•.... 
Asylo da Velh_i.ce Desamparada de can-

taogallo • . .....................• 
Asylo N. S. do Carmo, Campos ......... . 
Asylo Santa Leopoldina, Nictheroy ...... . 
Asylo da Divina Providencia, Nictheroy .. 
Poiyclinica de Nilopolis, em Iguassú .... 
Hospital S. João Baptista de Itaboraby .. 
Casa de Caridade de Paraty ............ . 
Santa Casa de Misericordia em S. João da 

Barra . • • . ..•..•.•........•....• 
Santa Casa de Misericordia. de Valença ... 
Santa ·Casa ãe Misericordia de Barra 

Mansa . • . . ..............•....... 
Santa Casa de Misericordia de Campos •. 
Santa Casa de Misericordia de Rezende .. 
Santa Casa de Misericordia de Cantagallo 
Santa Casa de Misericordia de Santa Rita, 

Barra do Pirahy . . .....•......... 
Orphanato S. José, Campos ........... . 
Irmandade de Santa Isabel, · Cabo Frio .... . 
Maternidade de Campos ................ . 
Hospital de Iguassú . . ................. . 

Total •............................... 

112 :800$001}< 

6 :000$00•) 
36;000$000 

6 :000$00()-
12:000$000 
12 :000$006' 
12;000$000 

12;000$000• 
6:000$00!.) 

2:400$000 
6:000$00&' 

:12:000$000 
2:·í00$000 
2:400$000 
6:0008000 
6 :000$000·' 

6:000$00(} 
12:000~000 

12:000$00{)' 
24:000$000 
12:000~000 
6:000$006 

6:000$00(} 
12:000$00~ 
2: 400$000 

12 :000$000' 
25:000$000. 

381 : 700;000 

Sala das Sessões, 13 de etembro de 1934. - Soa1'es Filho; 
-Cardoso de Mello -l. E .. de Macedo SoaTes. -F. Ua.r
candes. - Fabio Sadré. - Le'm'{Jruber Filho. - Manoel 
Reis. 

Estado de Minas Geraes: 

Asylo Bom Pastor - Bello Horizonte 
Asylo de Mendigos - Juiz de Fóra .•..... 
Asylo Santo Antonio e Santa Isabel de Hun-

gria, <!e Ouro Preto . . ............ . 
A.sylo de Invalidas D. Maria Adelaide -

Brasopolis . . ................... . 
Asylo S. José do Pé do Morro- Passa Quatro 
Asylo N. S. do Perpetuo Soccorro - Santa 

Barpara ..........•............... 
Asylo S. Vicente de Paulo- Paraisopolis .. 
Asylo de Orphãos "João Emilio" - Juiz de 

Fóra. ....... - ... · · ·. · · · · · · ·· · · · · 
Asylo de Orphãos - Marianna .......... . 

A transportar ...•............... 

4 :500$001}• 
2:700$000 

2 :700$000'' 

:1 :S00$000' 
~ :800$001} 

4 :500~100' 
720$000 

5 : OOiJ$000" 
5:400$000 

2 9 :f 20$000> 
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Tr ansporte 

.Asylo de Orpbãos dos Sagrados Corações de 
Jesus e Maria - Barbacena ........ . 

.Asylo N. S. da Conceição - Serro ... . . . 

.Asylo de Meninas Indígenas e Orphãos -
ItarnbaJCury . . ......... _ . __ ... .. . 

Asylo São Joaquim- Conceição do Serro . . . 
.Asyl'l da PiedadeJ de Caeté . ........... .. . 
Associação das Damas de Caridade - Bello 

Horizonte . . ..................... . 
Associação da Caridade _:S. João Nepomu-

ceno . . . . ..................•.•.. 
Associação <te Caridade - Pouso Alegre ... 
Associação do Pão de Santo Anton io - Bello 

Horizonte . . ..... .. . . ....... . . . . . • 
Associação de Caridade - Villa Paraopeba . . 
Casa de Caridade - Passa Quatro ...... . . 
Cruz Vermelha Brasileira -Lavras ..... . 
Casa de Carida-de - Viçosa .. . ........... . 
Casa de Caridade - Formiga _ ......... . . 
"Casa de Caridade - .Ouro Fino ...... . .. . . 
-Casa de Caridade São Vicente de Paula -

Abaeté . . . . . . ... . . .. ....... .... . 
•Casa de Caridade - Andrelandia ......•.. 
Casa de . Caridade - Alienas ........... . . 
·Casa de Caridade de Diamantina ..•. ..... 
·coneg!o São Domingos - Poços de Caldas . 
·Conferencia de S . Vicente de Paulo- Monte 

.Santo . • • ...... . ••....•. • . . . •. .•..• 
'Centro Espírita Amor e Caridade - Santo 

Santo . ... -.. .... .. . ... .. ...... . . 
<::onferencia N. S. do Carmo - Oliveira .. . 
Escola Profissional Feminina - B. Hori-

zonte . . . ....................... . 
Escola de Agronomia e Medicina Veterinaria 

- Bello Horizonte . . ......... .. . . . . 
·Escola de Engenharia - J. de Fóra .. . . . 
Escola de Agricultura e Pecuaria - Passa 

Quatro . ..... . - . . . . - . . - . ... . . .. . 
· Escola Profissional "Delphim Moreira" -

Pouso Alegre . . . . ....•........... . • 
Escola Domestica. e Teohnico Profiss ional N. 

S. da Apparecida. - Passa Quatro . . . 
Escola Domestica Santa Tberezinha - Pouso 

Alegre ... •. ........ . .. . ...•.. . ... 
'Hospital S . Vicente d·e Paulo - B. Hori-

zonte . . . . . . ....... . ..... . .... . . . . 
Huspital N. S. das Dores - Ponte Nova .. . 
Hospital Cassiano Campolina- Entre Rios .. 
Hospital S. João de Deus - Sta. Luzia .. . 
Hospital de Misericordia - Palmyra ..... . 
Rospital N. 8. das Dores - Itabira .. . .. . 
Hospital S. João Ba.ptista ~ Rio Branco . • . 
liospital Santa Rosalia - Theophilo Ottoni 
Hospital de Caridade S. Vicente de Paulo-

Ayuruoca . . . . . . ... . ......... . . . . . 
ilospital S. Vicente de Paulo - Matheus 

Leme . . · .... . ... . ....... ······ · · · 

-A transpor tar . ... ...•.... . ....• 

29:120$000 

9:000$000 
1:800$000 

4:5008000 
1:3508000 
4:500$000 

2:700$000 

2:700$000 
1:800$000 

18:000$000 
1:800$000 
4:500$000 

13:500$000 
9:000$000 

18:000$000 
9:000$000 

2:700$000 
5:400$000 
2:700$000 

21:600$000 
1:800$000 

1:800$000 

2:700$000 
900$000 

9:000$000 

9:00.05000 
81:000$000 

18:000$000 

9:000$000 

9:000$000 

1 :800$000 

13:500$000 
9:0001000 
5:400$000 

900$000 
2:700$000 

9003000 
5 :400$000 
4:500$000 

3:600tOOO 

5:400$000 

358:970$000 
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Hospital de Curv-ello . . ............... . 
Hospital S. Vicente de· Paulo. Marianna .•. 
Hospital Regional do Sul de Minas, Var-

ginha ...•...•...•..•..........•.• 
Instituto Commercial Mineiro - J. de Fóra 
Instituto Profissional Feminino Santa Rita 

de Sapucahy . . .................. . 
Instituto Gammon - Lavras . . ......... . 
Instituto Electro-tPchnico e Mecanico - Ita-

jubá .. • ...........•.........•..... 
Ir'mandade de Santa Casa de Misericordia-

Monte Santo . . ................. . 
Irmandade N. S. da Saude - Ubú ....... . 
Irmandade de Caridade - Guaxupé •.•.••. 
lrmandade N. S. do Rosario - Re~ende 

Costa . . . . ...................... . 
:1-Iaternidade Therezinha de Jesus - J. de 

Fóra .......................... . 
Orphanato N. S. de Nazareth - Que luz .. . 
Orphanato :'I • .S. do Carmo, Carmo do Rio 

Claro .......................... . 
Orphanato D. Silverio - Cataguazes ..... . 
Orphanato Santo Antonio - Curvello •..... 
Orphanato Santo Eduardo - Uberaba .•.. 
Santa Casa de Misericordia - Bello Hori-

zonte. • • . .............•........... 
Santa Ca~a de Misericordü.1. - Perdãos ... . 
Santa Casa de Caridade - Itapecerica. ... . 
Santa Casa. de Caridade - Itamarandiba .. . 
Santa Casa de Misericordia - Brasopolis .. 
Santa Casa de Mísericordia - Rio Preto .. 
Santa Casa de Misericordia - Caman<Iucaia 
Santa Casa de Caridade - Bom Despacho .. 
Santa Casa de Caridade - Conquista ..... 
Santa Casa de 1\íisericordia - Barbacena .. 
Santa Casa -de Miseric:ordia - Sabará ..... 
Santa Casa de Caridade - Santa Rita do Ja-

cutinga . . ....................... . 
Santa Casa de :\fisericorllia e Caridade -

Machado ..•...............•...... 
Santa Casa de Caridade - Guaranesia. .. . 
Santa Casa de Misericordia - Ara::o:á. .... . 
Santa Casa de Misericordia - Passos ... . 
Santa Casa de Misericordia - Campanha . 
Santa Casa de Misericordia - Ouro Preto 
Santa Casa de Misericordia - Muzambinho 
Santa Ca~a de Misericordia - S. Sebastião 

do Paraíso . . .....•.............. 
Santa Casa de Misericor<iia - Uberaba ... . 
::=:anta Casa de Misericordia - Lavras ... . 
Santa Casa de Misericordia - Serro ..... . 
Santa Casa de Misericordia - Paraisopolis 
Santa Casa dt>. Misericordia - Caldas .... . 
Santa Casa de Misericor-dia - ltajubá ... . 
Santa Casa de Misericordia -Lima Duarte 
Sociedade S. Vicente de Paulo - BeHo Ho-

rizonte • . • . .............•....•... 

A transportar •... _ ............. . 

358 :970$000. 

5:400$000 
5 :700$000. 

5:400$000 
18:000$00() 

5:400$000 
18:000$000 

27:0008000 

4:500$000-
5 ;/LOÜ$000 
3:600$000 

3:600$000 

1:800$000 
9:000$000 

":500$000 
5:400$000 
2:700$00C. 
2:700$000 

36:000$000 
2:700$000 
2 :700$000· 
5:040$000 
2:700$000 
1 :350$000 
2:700$000· 

900$000 
4:500$000 

13:500$000 
2:700$000 

2:000$000 

3:000$000 
4:500$000 
2:700$000 
5:400$000 
2:700$000 
9:000$000 
3:6008000 

5:400$000 
5:400$000 

12:600$000 
4 :500$000' 
4:500$000 
2:700$000 
9:000$000 
2:700$000 

13 ;500$000· 

655 : 060$00(}-
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..Albergue Santo Antonio -S. João Del Rey 
Col!egio S. José - J. de Fóra •.••..••.. 
Faculdade de Commerci<J de Mina:<' Geraes 

- Bello Horizonte : ............... . 
Veneravet Ordem de S. Francisco de Assis 

- S. João Del Rey ............... . 
Casa de Caridade - Caratinga .......... . 

.Sociedade S. Vicente de Paulo - Tbeophilo 
Ottoni .....•....•................. 

-·Casa de Caridade - Pará. .....•......... 
Creche Menino Jesus - B Horizonte .... 
Escola Normal - de Lambary ...•...... 
Escola Domestica Santa Therezínha- Lam-

bary .......................... . 
Casa de Caridade S. Vicente de Paulo - Ca-

:xambú •.. · ...................•..•..• 
,casa de Cari-dade São Vicente de Pauto -

São Francisco . . ...............•• 
·.Hospital Antonio Moreira da Costa - Santa 

Rita do Sapucahy • • .............. . 
ViHas de Trabalho para Convalescentes -

Bello Horítonte . . ................. . 
Casa de Caridade, de Rezende Cof.ta .....•. 

·.Santa Casa de Caridade N. S. do Carmo -
Gunhães ....................... . 

Asylo Santa Isabel - Itajubá .......... . 
Escola de Pharmacia, Odontologia e Veteri-

naria - Juiz de Fót"a . . ........... . 
·.Conferencia N. S. do Carmo (Sociedade São 

Vicente de Paulo) - Uberlandia ..... 
Asylo da Velhice Desamparada - Curvello 

Total ..............•................ 
.Faculdade de Medicina - Bello Horizonte 

Total geral .. 

N. 34 

Onde convier: 

Estado de Minas Geraes: 

.Asylo Bom Pastor - Bel! o Horizonte ... . 
.Asy!o de Mendigos - Juiz de Fóra ..... . 
Asylo São Antonio e Santa rzabel de Hungria 

- Ouro Fino • . .........• , ....... . 
. Asylo de Invalidas D. Maria Adelaide -

Brasopolis . . . . .......•........ _ . 
Asylo São José do Pé do Morro - Passa 

Quatro . . ..........•.............. 
Asylo N. S. do Perpetuo Soccorro - Santa 

Barbara • . ................ _ ..... . 
.Asylo S. Vicente de Paulo - Paraisopo1ís 
Asylo de Orphãos João Emilio - Juiz de 

Fóra. ................•........... 
_Asylo de Orphãos Marianna . . ......... . 

A transportar .................. . 

665:060$000 

2:700$000 
18:000$000 

4:500$000 

4.:500$000 
3:600$000 

1:800$000 
2:700$000 
5:400$000 

30:000$000 

9:000$000 

4:500$000 

7:200$000 

18:000$000 

18:000$000 
9:Q00$000 

3:600$000 
9:000$000 

54:000$000 

5:400$000 
1 :800$00(). 

877:760$000 
75:000$000 

952:760$000 

5:000$000 
3:000$000 

3:000$000 

2:000$000 

2:000!i>OOO 

5:000$000 
800$00ü 

5:000$000 
6:000SOOO 

31 :800$000 
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Transporte •..•... . ....•........ 

Asylo de Orphãos dos Sagrados Corações de 
Jesus e Maria - Barbacena ........ . 

A.sYlo Nossa Senhora da Conceição - Serro 
Asylo de Meninas Indígenas e Orphãs -

Itambacury ............ ....• ...... .. 
Asylo São Joaquim - Serro, Conceição .... 
Asylo de P iedade de Caeté • . .... . ..••.... 
Associação das Damas de Caridade - Bello 

Horizonte • . . • . . ....•...•.....•.. 
Associação de Cari~ade - São João Nepo-

muceno ...... ...... • • ..•........ 
Associação de Caridade - Pomo Alegre ... 
Associação de Pão de Santo Antonio - Bello 

Horizonte ..... .....•... .......... 
Associação de Caridade - Vitla Paraopeba 
Casa de Caridade - Passa Quatro ....•.. 
Cruz Y.ermellha Brasileira - Lav.ras ... . 
Casa de Caridade - Viçosa . • . ......... . 
Casa de Caridade - Formiga . . . . .... . . 
Casa de Caridade - Ouro Fino . . ..... . 
Casa de Caridade de São Vicente de Paulo -

Abaeté ..••.. • .•.... .. ........... 
Casa de Caridade - Andrelandia ........ . 
-Casa de Caridade - Alfenas .• .......... 
Casa de Caridade - Diamantina ... .. .. . 
.Collegio São Domingos - Poços de Caldas. 
Conferencia São Vicente de Paulo - Monte 

Santo . . .. .. ...... .............. . 
<:entro Esp írita Amor e Caridade - M:onte 

:Santo . . . . ..................... . 
Conferencia Nossa Senhora do Carmo -

Oliveira . . . . ... .... . ... ........ . 
E scola Pl'ofissional Feminina - Be-llo Ho-

rizonte • . . . .•... . _ ..... ........ .. . 
Escola de Agronomia e Medicina Vct crinaria 

- Bello Horizonte . . ............. . 
Escola de Engenharia - J u iz de Fóra . . . . 
·E scola de Agricultura e Pecuaria - Passn 

Quatro ..... ....... . ........ . .. . . 
Escola Profissional Dctphim Mofleira. -

Pouso Alegre . . . . ...........•.. .. 
·Escola Domestica e Technieo Profissional 

N. S. Appar·ecida - Passa Quatro ... 
Escola Domestica Santa Therezinha- Pouso 

Alegre . . .......... . ........... . . . 
Hospital .S. Vicente de Paulo- Bello Hori-

zo.nte . . ... ... .. . .. ...... .......• 
'Hospital Nossa Senhora das Dôres - Ponte 

Nova •..•. .... ....... . . .. . ..... . .. · 
Hospital Cassiano Campolino - Entre Rios 
Hos.pital !S. J oão de Deus - Santa Luzia. 
'Hospital de Misericordia - Palmyl'2. .•••. 
Hospital Nossa Senhora d as Dô-res - Itabira 
Hospital S. João Baptista - Rio Branco. 
Hospital Santa Rosalia - Theophilo Ottoni 
Hospit.al de Caridade S. Vicente de Paulo -

Ayuruoca· ...••... .. ... .. .. • ..... 

'A transportar . . .. . ........ ... . . 

3t:800$000 

fO:OOOSOOO 
2:000$000 

5:000$000 
1. :500$000 
5:000$000 

3:000$000 

3:000$000 
2:000~000 

20:000$000 
2:000$000 
5:000$000 

15:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
10:000$000 

3:000$000 
6:000$000 
3:000$000 

24: 000$000 
2: 000$000 

2:000$000 

3:000$000 

i:000$000 

10:000$000 

10:000$000 
90:000$000 

20:000$000 

10:000$000 

10:000SOOO 

2:000$MO 

30:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
1:000$000 

. 3:000$000 
1:000$000 
6:000$000 
5:000$000 

4 :000$000 

407:300$000 
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Hospital São Vicente de Paulo - Matheus 
Leme ....... .... .......... ......... . · 

Hospital de :Curvello .. .... . .... · .... ... . .. . 
Hospital 'Süo Vicente de Paulo - Marianna. 
Hospital Regional do Sul de :Minas - Var-

ginha .... . .... . .. . . .. . ...... . . .. . ... . 
Institu to Commcrcial Mineiro - Juiz de 

Fóra . ....... ....... ... . . _ ...... . . ... . 
Instituto Proi'issional Feminino Santa Rita de 

:Sapucahy ... .......... .... ....•. ... .. 
Instituto Gammon - Lavras .•.. .. ... • •. . . 
Institu to Electrot echnico e Mecanico - Ita-

jubá .... . .. . ........•....... . . . . . 
Irmandade da Santa Casa de Misericordia 

Monte Santo ...... .... .... . ........ . . 
Irmandade No~sa Senhora da Saude - Ubá .. 
Irmandade de Caridade - Guaxupé ..... .. . 
Irmandade ;-;ossa Senhont do Rosario - Re-

zende Cost<t .. . . ....•.. ..... ....• • 
Maternidade Therezinha de Jesus - Juiz de 

Fóra .. : . . ............ .......•.. • 
Orphanato ~ossa Senhora de Nazareth -

Queluz ...... _ . ......... .. .. . .... . 
Orphanato Nossa Senhora do Carmo - Car-

mo do Rio Claro ..... _ ... .. . . . ... . 
Orphanato D. Silverio - Cataguazes .. . .. . 
Orphanato Santo Antonio - Curvello ...... • 
Orphanato Santo Eduãrdo - Uberaba ..... . 
Santa Casa dP; Misericordia - BeliG Horizonte 
Santa Casa .de l l iserioordia - Perdões . .... . 
Santa Casa de Caridade - Itapecerica . , ... . 
Santa Casa de Caridade - Itamarandiba • • .. 
Santa Casa i:le Misericordia - Brasopolis .. 
Santa Casa de Misericordia - Rio Preto .... 
Santa Casa de Misericordia - Cam:mduoaia • 
Santa Casa de Caridade - Bom Despacho • . 
Santa Casa de Caridade - Conquista • ..... . 
Santa Casa de M:isericord!a - Barbacena . . 
Santa Casa de Misericordia - Sabará .. . .. . 
Santa Casa de Caridade - S. ·Rita de Ja-

cutinga ...... ... . . .. · · · · ~ · · · · · · · · 
Santa Casa de Misericordia e Caridade - Ma-

chado ... ....... ....... .. •. .. ..... 
Santa Casa de Caridade - Guaranesia . . .. . 
Santa Casa de Misericordia - Araxá ... . .. . 
Santa Casa de Misedcordia - Passos ...... . 
Santa Casa de Misericordie - Campanha ... • 
Santa Casa de Miser icorctia - Ouro Preto . • 
Santa Casa de Misericordia - Muzambinho . . 
Santa Casa de Misericordia - S. Sebastião do 

Paraizo ... ...... .. ..... . .. . ..... . 
Santa Casa de lt!isericordia - Uberaba .... . 
Santa Casa de 1\Hsericordia - Lavras ..... . . 
Santa Casa de Misericordia - Serro ...... . . 
Sa~ta Casa de MisericordLa - Paraisopolis . 
Santa Casa de Misericordia - Cal tias .. . .... . 
Santa Casa. ~e Misericordia - ItajuM •.. •• • 

"\ transportar ................ . .. . 

407 :300$000 

6 :000$000 
6:000$000 
3;000$000 

20 :000$000 

20 :000$000 

6 :000$00(} 
20 :000$001) 

30:0008000 

5 :000$000 
6:000$000 
4:000$000 

4 :0003000 

2 :000$00() 

10 :000$000 

. 5:000$000 
6:000$000 
3 :000$000 
3:000$000 

100: 000$000 
a·: o00$000 
3 :OOOSOOO 

15:000$000 
3:000$001t 
1 :500S00i} 
3 :000$000 
:1:000$000 
5·:000$000 

15 :000$000 
3:000$000 

2 :000$00(} 

3:000$000 
5:000$000 
3 :000$000 
6 :000$000 
3:000$000 

1 o :000 $00() 
4 :000$000 

6 :000$000. 
6 :000$00(} 

14:000$000 
5 :000$00() 
5:000$000 
3 :000$000 

i0: 000$000 

803 :800$00(} 
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· ·Transporte 

Santa Casa de Misericordia - Lima Duarte • 
Sociedade de S. Vicente de Paulo- Bello Ho-

rizonte •.......................... 
Albergue. Santo Antonio -S. João del Rey ·. 
Collcgio S.. José - Juiz de Fóra ....• , ..... 
Faculdade de Commercio de Minas Geraes -

Bello Horizonte ................. . 
Veneravel Ordem de S. Francisco d.e Assis -

S. João dsl Rey ...........•...... 
Casa de Caridade - Caratinga. .... ~ ....... . 
Sociedade- S. Vicente de Paulo - Theophilo 

Ottoni .........•.................. 
Casa de Caridade- Pará ................ . 
Creche Menino Jesus - Bello Horizonte •.. 
Escola -Normal - Itambacury ............. . 
Escola Domestica Santa Therezinha - Lam-

- ·bary ......•....................... 
Casa de Caridade .S. Vicente de Paulo - Ca-

xambú .......................•... 
Casa de Caridade S. Vicente de Paulo - São 

Francisco ............... . ....... . 
Hospital Ar!.toniõ Moreira da Costa - S. Rita. 

de .Sapucahy .................... . 
Villas de Trabalho para Convalescentes -

Bello Horizonte ...•................ 
Casa de Caridade - Rezende ...........•. , 
Santa Casa de Cariàade N. S. do Carmo -
. Guanhã·es .................•...... 

Asylo Santa Isabel - Itajubá •......•...... 
Escola de Pharmacia, Odontologia e Veteri-

naria - Juiz de Fóra ............ . 
Conferencia N. S. do Carmo (Sociedade de 

São Vicente de ·Paulo) - Uherlandia 
Asylo da Velhice Desamparada - Curvello . 

8i}3:800$000 

3 :000$00{) 

20:000$000 
3:000$000 

20:000$000 

s :ooo;ooo 
5:000$000 
.4:000$000 

2:000$000 
3:000$000 

30:000$000 
20:000$000 

1 o : 000$000 

5:000$000 

8:000$000 

20:000$000 

50:0ú0$000 
i0:000$00~ 

4:000$000 
10:000$000 

60:000$00~ 

6 :OOli$000 
2:01}0$000 

Total ................................ 1.103 :soo;ooo 
F. !{egrão de Lima. - Bueno Brandão. - Polycarpo 

Viotti. - José Christiano. 

Estado de São Paulo 

Asylo de Mendicidade, de Limeira ......... . 
Asylo de Mendicidade .São Vicente de Paulo, 

de Cruzeiro ..................•... 
Asylo <le Invalidas, de Campinas .......... . 
Asylo Creche, de Jundiahy ............... . 
Asylo de Invalidas, de Santos ............. . 
Associação Protectora da Infancia Desvalida, 

de 1Santos ....................... . 
Associacao Creche Asylo Analia Franco, de 

Santos .......................... . 
Associação Auxiliadora. dos Necessitados. de 

Santos .......................... . 
Creche Barcmeza de Limeir~. de S. Paulo .. . 
Congregação das Filhas de Maria Auxiliado-

n, de iS. Paulo ................. . 

A transportar ............ . . . .... . 
C. O. -VOLUME V 

4:500$000 

i :000$000 
3; :l50$00Q 
1: 150$000 
4; 500$00() 

9:000$000 

18:000$00~ 

9: 000$00(} 
9:000$000 

27 : 000$00() 

86:300$000 

6 
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Transporte 

Caixa E scolar Galeão Carvalhal ........... . 
Escola Profissional e Agrícola, de Lavrinhas 
Escola de .Commercio AntOnio Rodrigues Al-

ves, Guarotinguetá ......•.......... 
Hospital Santa Izabel, de Taubaté •.....• ••• 
Hospital .São Luiz, de Araras ..• . .....•.• • , 
Hospital Feliz Lembrança, d e Iguape .... . .•. 
Instituto D. Escolastica Rosa, de Santos .. . . 
Irmandade da Misericordia, de Taubaté .. . . 
L iga Paulista contra a Tuberculose, de São 

Paulo ... .. ...... . . • ........ · .. · ·. 
Liga Operaria do Bem e R~colhimento Analia 

Franco. S. Manoel .............. .. 
Maternidade de S. Paulo ................ . 
Assistencia á Infancia, de Santos ..... ... . . 
Irmandade da Santa Casa de Misericordia, de 

Serra Negra .........••........... 
Maternidade de Campinas . .......... .. .•.• 
Orphanato Santa Veronica, de Taubaté ..... . 
Orphanato Olavo Ferraz, de Santos ......•• 
Santa C!lsa de Misericordia São José, de Ca• 

choeira ........................•. 
Santa Casa de Misericordia, de Jacal'ehy ... . 
Santa Casa de Misericordia, de -Sorocaba ... . 
San~ Casa de Misericordia, de PindamonhaD-

gaba •...• .• •..••..•.. • •..•.•...• 
Santa Casa de Misericordia, de Tatuhy .... • . 
Santa Casa de Miser icordia, de Santos . . . . .... . 
Santa Casa de Misericordia, de Cruzeiro . .... . 
Santa Casa de Misericordia, de Queluz ..... . 
Santa Casa de Misericordia, de Piracicaba . . 
Santa Casa de Miseric9rdia, ® Cananéa .• .. 
Sanatorio S. Paulo, d.e Campos do Jordão . . . 
Sociedade de Medicina e Cirurgia, de S. Paulo 
Santa Casa, de S. José do Barreiro ... . •• . • 
&otta de Leite de Al'araquara .. . . .... . , . . . . 
Escola de Comrnercio Christovão Colombo. de 

Piracicaba .. .......•....•.... . .•• 
Sociedade .Beneficente, de Tiet.é . .•• ... • ..• • 
Asylo "Coracão de Maria", de Piracict~.ba .... 
Casa Pia de S. Vicente de Paulo, de Botucatú 
Santa Casa de Misericordia, de Faxina ... . . . 
Associacão Prolectora dos Morpheticos .. .. . . 
Escola Agrícola ".Coronel José Vieente", de Lo-

rena .... .. ...... .. .. .. · · · · · · · · · · · 
Orphanato Santista. (Casa de Cat>idade), de 

Santos ... .. .. .... . .. .. ........ . · . 
Hospital de Caridade .S. Vicente da Paulo, de 

Jundiahy .. · ............ · . . ... ... .•. 
Sociedade Beneficente (Santa Casa).. de Ri-

beirão Preto •. . •.. . •.. .. .. • .....• 
Santa Casa de Misericordia, de Rio Claro . •• 
Instrucção Artística do Brª'sil, de São Paulo 
Circulo dos Italianos Unidos, de Campinas •• 
Santa Casa de Misericordia, de Soccorro . ... 
lrl!.lan!;iade do Hospital de Misericordia. de 

Santo André .. . •.......... .. . ..•• 

A transportar .... ... .. ... ..... . . . 

. '86 : 300$000 

4 :õf>OfOOO 
!t:OOO$()()() 

9:000$00() 
4:500$000' 
4:500$000 
5:400$000 

13 :500$000' 
9:000$006 

9:000$000 

9-:000$000 
18:000$000 
36 :0~000 

2:700$000 
2:700$000 
9:000$000 
1:800$000 

900$000 
1:800$000 
2:700$000 

4:500,000 
5:40()JOOO 

45:000$000 
9:000$000 

36:000$000 
13:500$0(10 

1:800$000 
2:7.00$000 
2':700$000 
4:500$000 
9:000$000 

9:000$000 
1 :800$000 
2:700$000 
2:700$000 
4:500$000 
4:500$000 

9:000$000 

10:800$000 

2:700$000 

4:500$000 
6:q00$000 
4:500$000 
2:700$000 
3:600$000 

9 :000$000 

450 ; 800$000 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 0811012015 09: 11 . Página 100 de 118 

-83-

Transporte 

Ho&pital S. Vicente de Paulo, de S. Manoel 
Soc~edade Amiga da l!lstrucção Populal', de 

Santos· .......... .•..•.. .. . ••.•••• 
Santa Casa de Misericordia, de Franca ..... . 
Santa Casa de Misericordia de Marilia ...•. 
Escola Superior de Commercio, de Jahú ... : 
Santa Casa de Misericordia, de Aráraquara .. 
Santa Casa da Misericordia, de Caçapava ••. 
Santa Casa do Espírito Santo do Pinhal .... . 
Santa Casa de Misericordià, de Bânanal ... . 
Santa Casa de Misericordia, de Campinas .. . 
Santa Casa de Misericordia de Casa Branca 
Asylo da Divina Providencia, de S. Paulo •.. 
Santa Casa de Mii-.sericordia, de Santa Cruz 

do Rio Pardo • • . • ...•.......• .. ... 
Instituto de Proteccão e Assistencta á Infan-

eia, d'e Ribeirãe Pre.to .. .. . . . .. .... . 

Total . . . . . ........ ...... ... .. . 
Casa de Divinn Providencia (Asylo de Or

phãos Desvalidos da Capital de S. Paulo) 

Total ... 

N. iõ 

Estado de S. Paulo: 

Asylo de Mendicidade de Limeira ....... . 
Asylo de Mendiciãad(> S. Vice11te de Paulo 

- Cruzeiro ....•.......... . ....•• 
Asy1o de Invalidos - Campinas . ... . ...•. 
Asylo Créche - Jundiaby . .. . .... . .•.. . • 
A.sylo de In validos - Santos . . ...••..... 
Associação Protectora da Infancia Desvalida 

- Santos .......... . . .. .. . ..... . 
Associação Créche Asylo Analia Franco -

- .Santos • • • • . ... ...•• .... . .. . . • 
Associação Auxiliadora dos Necessitados -

Santos . . . . .• ...•...........• • . .. . 
Cl'éche Baroneza de Limeira - S. Paulo .. 
Congregação -das Filhas de Maria Au:x:iliado-

ra- S. Paulo .........••.••••.... 
Caixa Escolar Galeão Car valhal ....•..... 
Escola Profissional e Agrícola - Lavrinhas 
Escola de Commercio Antonio Rodrigues Al-

ves - Guaratinguetá . . .. ...•... ..• 
Hospital Santa Isabel - Taubat~ ... .. ... . . 
Hospital S. Luiz - Araras ...... . . .. ... . 
Hospital Feliz Le~branca - Iguape . .. . .. . 
Instituto D. Escolastíca. Rosa - Santos .. . . 
Irmandade da Misericordia - Taubaté ... . 
L iga Paulista Contra a Tuberculose - São 

Paulo • . . • ..• · • • · • • • • · • • • • • · · · • · • 
Liga Operaria do Bem e Recolhimento Ana-

lia Franco - S. Manoel ........... . 
Maternidade de S. Paulo ...... . .. ... . .. . 

A transporta_r ...... .. • .. ... ... .•. 

450:800$000 

5:400$000 

3:60G$000 
9:000$000 
5:400$000 
5:400$000 
9:000$000 
5:400$006 
5:000$000 
5:r.oa;ooo 

36:000$000 
5;400$000 
5:400$000 

9:000$000 

5:400$00º 

565:600$000 

5:000$000 

570:600$000 

5:000$000 

i:000$000 
3:500$000 
1 :500$000 
5: 000$000 

t0 ;000$000 

20 :000$000 

10:000$00í) 
i O: G00$000 

30:000$000 
5:000$000' 

i0:000$000 

10:000$000 
5: 000$000 
5 :000$000 
5:000$000 

15 :000$000 
10:000$000 

10:000$090 

10:000$000 
20 :G00$000 

202 :000$000 
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Transporte 

Assistencia á Infancia - Santos ....•.•.• 
Irmandade da Santa Casa de Misericordia. 

- Serra Negra • • ...•..........••.... 
Maternidade de Campinas . . ......•.•.•• 
Orphanato Santa V·eroni<Ja - Taubaté ..... 
Orphanato Olavo Ferraz - Santos ..••..•. 
Santa Casa de ~íisericordia S. José - Ca-

choeira . . . . .....................• 
Santa Casa de Mlisericordia - Jacarehy ... . 
Santa Casa de Misericordia - Sorocaba ... . 
Santa Casa de Misericordia Pindamo-

nhangaba •.•...............•...•• 
Santa Casa de Mísericordia - Tatuhi •.... 
Santa Casa de Misericor:dia ~ Sant<ts •...• 
Saata Casa de Misericordia - Cruzeiro ...• 
Santa Casa de Misericol;,liia - Quelw: ..•.. 
Santa Casa d'e 111isericordia - Piracicaba .•• 
Santa Casa de Misericordia - Cananéa ..... 
Sanatorio S. Paulo - Campos do Jordão .. 
Sociedade de Medicina e Cirurgia - São 

Paulo ............. . .............• 
Santa Casa - S. José do Barreiro .......• 
Gotta de Leite - Araraquara .......... . 
Escola de Commercio Christovão Colombo 

- Piracicaba . . .................. . 
Sociedade Beneficente - Tieté .......... . 
Asylo "Coração de Maria" - Piracicaba •.. 
Casa Pia de S. Vicente de Paulo - Botucatú 
Santa Casa de Misericordia - Faxina .••.• 
AssociaGão Protectora dos Morpheticos .... 
Escola Agricola "Coronel José Vicente~ -

Lorena . . • . .....................• 
Orphanato Santista (Casa de Carida-de) -

Santos • • . . ......... - ........... . 
Hospital de Caridade S. Vicente de Paulo 

· - Jun<:liahy . . . . ................ . 
Sociedade Beneficente (Santa Casa) - Ri-

beirão Preto. . • . ...••.....•.....• 
Santa Casa de Miserícordia - Rio Claro ..... . 
Instrucção Artística do Brasil -S. Paulo .. .. 
Circulo dos Italianos Unidos - Campinas ... . 
Santa Casa de Misericordia - Soccorro ..... .. 
Irmandade do Hospital de Mi!1ericordia-Santo 

Andre. , ................... · ··· ·· · ·····• 
Hospitsl S. Vicente de Paulo - S. Manoel.. 

· Sociedade Amiga da !nstruéçã(' Popular -
Santos . . ............................... . 

Santa Casa de Misericordia - Franca ....... . 
Santa Casa de Misericordia - Marília ..... . 
Escola Superior de Commercio - Jahú ..... . 
Santa Casa de Misericordia - Araraquara ... . 
Santa Casa de Misericordi•a - Caçapava ..... . 
Santa Caso do Espiirto Santo do Pinhal. .... . 
Santa Casa de Mísericordía - Bananal ..... . 
Santa Casa de Miserico!'dia - Campinas ..... . 
Santa Casa de Miseri-cordia - Casa Branca ... . 

A transportar ...•...............• 

202:000$000 

.{0:000$(100 

3:000f000 
3:000$000 

10:000$000 
2:000$000 

i:000$000 
2:000$000 
3:000$000 

5:000$000 
6:000$00o' 

50:000$00(} 
10:000$000 
40:000$000 
iõ:000$000 
2:000$00() 

30:000$000 

3:000$000 
5:000$000 

:10:000$000 

:10:000$00!f 
2:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 

12:000$0êG 

~ :000$000 

10:000$000 
5:000~000 

10:001)$000 
3:000$000 
4:000$000 

10 :{)00$000 
6:000$000 

4:{}()0$000 
10:000$000 

6:000$000 
6:000$000 

10 :{)00$000 
6:000$000 

i0:000$00(l 
6:000$00<! 

4():000$000 
6:000$000 

651 :000$000 
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Transporte 651 : 000$000 

Asylo da Divina Providencia- S. Paulo.... 6:000$000 
Santa Casa de Misericordia - Santa Cruz do 

Rio Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iO :000$000 
Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia · 

- Ri•beirão Preto . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 6 :(}()0$000 

673:000$000 
Sala das Sessões, 12 d-e Setembro de f934. - Abelardo 

Vergueiro Cesar. 

N. 31 

Onde convier: 

Casa da Divina Providencia (Asylo de Orphãos 
desvalidos da Capital de S. Paulo)...... fO :000$000 
Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1934. -Abelardo 

Vergueiro Cesar.- Barros Penteado. 

Estado do Paraná. 

Asylo São Vicente de Paulo - de Lapa ..... . 
Escola Agronomica- de Curityba ........... . 
Faculdade de Medicina .- de Curityba ••....•. 
Faculdade de Engenharia -de Curityba ...•.. 
Faculdade de Direito- de Curityba ....... .. 
Federação Espiirta do Paraná- Curityba ... . 
Governo do Estado - para a nacionalisação 

do ensino ...•............••....•...•.... 
Hospi-tal São Vicente de Paulo - de Qua-

rapuava. ....•......•.. · ...•..•..•...•.... 
Santa Casa de Miserieordia- de Paranaguá .. 
Sociedade Soccorro aós Necessitados - de 

Curityba ..............................•. 
Santa Casa. de Misericordia - de Ponta 

Grossa ........ : . ................. · ·· · ••· 

Total .• 

N. i3 
Estado do Paraná 

Asylo S. Vioente de Paulo- Lapa ...•.....•.. 
Escola Agronomica - Curiotyba •.. : ......... . 
Faculdade de Medicina. - Curityba ......... . 
Faculdade de Engenharia- Curityba .•...... 
Faculdade de Direito - Curityba ........... . 
Federação Espírita do Paraná - Curi.tyba .. , . 
Gove~no ~o E&tado. do Paraná., para. a naci.ana-

hllacao do ensmo ...................... .. 
Hospital S. Vicente de Paulo - Guarapuava 
Santa Casa de Miserieordia - P.a.ra.naguá ...•.• 
Socioedade Soccorro aos Necessitados-Curityba 
Santa Casa de Misericordia - Ponta (lrossa 

Sala. das Sessões. - Laeerda .Pinto. 

-i:500$00CI 
63:000$000 
90:000$000 
45:000$000 
45:000$000 
2:700$000 

200:000$000 

6:000$000 
1:800MOO 

4:500$000 

18:000$000 

480:500,000 

5:000i000 
70:000$080 

iOO :000$000 
50:000$00(! 
50:000$000 
3:000$000 

200:000$000 
6:(}()0$000 
2:000$000 
5:000$000 

20:000$000 

511:000$000 
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Estado de Santa Catharina 

Asylo de Mendicidade Mirmão Joaquim" -
Florianopolis . . ....................... . 

Asylo de Orphãos S. Vicente de Paulo -
F1orianopolis • . . ....•.....•...•.......• 

Assoeiação Beneficente "Joaquim S. Thiago" 
- São Francisco .................... . 

Governo de Santa Catharina, para a naciona-
lização do ensino .................... . 

Hospital de Caridade - São Francisco ...• 
Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos 

Passps - Laguna ..... , ..•...•........ 
Irmandade- do Senhor Jesus dos Passos (Hos-

pital de Caridade) - Flo.rianopolis ... . 
Instituto Polytechnieo - Florianopolis .... . 
Maternidade de Florianopolis ............. . 

Total .•...•...............•..•... 
Hospital de Caridade - Joinville 

Total 

N. U 

Estado de Santa Catharina: 

Asylo de Mendicidade "Irmão Joaquim" 
Florianopolis ........................ . 

Asylo de Orphãos São Vicente de Paulo -
Florianopolis .................•....... 

Associação Beneficente "Joaquim S. Thiago" 
- São Franc1sco .................... . 

Governo de ·Santa Gatharina, para a. nacion!l-
lizacão do ensino .................... . 

Hospital de ·Caridade - São Francisco •••• 
Hospital de Caridade Senhor Rom Jesus dos 

Passos - Laguna .....•.•....•.•••••.• 
Irmandade do Senhor Jesus dos ·passos mos-

pita! de Caridade) - Florianopolls · ... . 
Instituto Polytechnico - Florianopolis .... . 
Maternidade de Florianopnlis .. · ........... . 

Total ............•............... 

9:0005000 

9:000$000 

900$000 

300:000$0\)0 
4;500$000 

-i:500$000 

9:000$000 
9:000$000 
9:000$000 

354:9<10$000 

5:000$000 

359:900$000 

10:000$000 

iO :{)00$000 

i:OOOIOOO 

-300;000$00fJ 
5:000toQO 

5:000.000 

:15:000,000 
to :OMsooo 
:10:000$000 

366:000$000 

<Sala das Commissões. - ()arlos Gomes de OliveiTa. -
Aarão Rebello. 

N. 37 

Onde convier : 

~ubvencão aG Hospitle de Caridade de Joinville, em. 
Santa Ga.tharina, 1 O : 000'000. 

Sala das Sessões, f9 de Setembro de i93-í. - Ca'!'lo~ 
Gomes de Oliveira. 
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Estado de Goyaz: 

Asylo São Vicente de Paulo - Goy.az ••.•... 
Confer.el!llia São _Vicente de Paulo - Sant& 

Luz1a ............ ........... ....... . . 
Contereneia São .Vicente de Paulo .- Anna-

polis ............ . . . .......... , .. , ... . 
·Hospital de Caridade - Goyas •. , ...•...... 

Total 

N. g 
: Onde . convier: 

EstadD de Goyaz: 

Asylo São Vicente de Paulo - Goyaz ..... . 
.~:aferen.eia São Vicente de Paulo - Santa 

· Luzia ... , .............•.•.•....... ..• 
Conferencia São Vicente de Paulo - Anna-

polis ........ .... •...... • .. • . ... . .. .. . 
Eospitai de Caridade - Goyaz ...•...•.... 

Total ... ................... .. ... . 

8:000$004) 

3:600$000 

·1 :800$000 
~:4<10$000 

18:800$000 

10:0GO$ü00 

4:000$000 

2:000$000 
6:000$000 

~2:000$000 

Sala das Sessões, H de Setemhro de 1934. - Walt.er 
James GoJlinQ. 

Estado do Rio Grande do Sul: 

Assoeiaçã_o de ~ridade Santa Casa do Aio 
Grande .. . .•..•• ...• .•.•.••.••.•..•..• 

Ass~eiae§o de Caridade - Itaqur ......... . 
Assoeiação Damas de Ca:.-idade - ~ias . . . 
Assoei~ Benefieente São Franeiseo de As-

sis - Porto Alegre .... . ..... ..... ...• 
Govel"llo do Estado, para. a. nacionalização do 

e-n.sino ...•. . ...•... ...• . . ............ 
Asylo de :Mendigos- Pelotas . ............ . 
Blbliotheea Publica - Pelotas . .... . .. .. .. . 
Jiospitai de Caridade - Passo Fundo ...•. 
Rospital dos Pobres ·- São BorJa ....... • 
Lyceu Leão XDI - Rio Grande ......•..... 
Orphanato Nossa Senhora da Pi·edade -,.:. Porto 

. Ale~ .......... .. . . ............. .. .. . 
Síinta ~de Caridade - Uruguayana . ... . 
Santa Casa de Misericordla - Porto .Alegre. 
Santa Casa de Misericordia - Pelotas . ... . 
Santa Casa de ~aridade - Alegrete ....... . 

Total .... .... . .... ... . ..... .. ... . 

N. 3 
Rio Grande do Sul: 

Assoeltl.ção de Caridade Sania Casa do Rio 
G-rande ...•............••.•..• ' ••. · .•. . 

Assoeiaçãci de .Caridade - Itaquy ; . .'. : .. ~ .. 
ÃS!!OOi&.!',.!O Damas de Caridade - ~í.as .. 
As.soeia~o Benefic&nte São Franoiseo de As-

sis - Porto Alegre .................. . 

A transportar ......... ; ... : . ; .. .. 

18 :000$000 
5:400$000 
9:000$000 

18:000$000 

250:000$000 
18:000$000 
g;000$000 
9:0001000 

27 : 000$000 
tà:000$000 

14 :500$000 
iS:000$000 
36:000$000 
36:000$000 
18:000$000 

503:900$000 

!G:OOotOOO 
6 :000$000 

:10:000~000 

2~:000$000 

56:090$00& 
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Transporte 

Governo do Estado do- Rio Grande do Sul, 
para a nacionalização do ensino o •• o •• o 

Asylo de Mendisos - Pelotas · ••• o •• •• o •• ••• 

Bibliotheca Publica Pelotense - Pelotas •.. 
Hospital de Caridade - Passo Fundo ..... 
Hospital dos Pobres - São Borja • ... .... 
Lyceu Leão XIII - Rio Grande ..... . ... o •• 

Orpbanato Nossa Senhora da Piedade - Porto 
Alegre ... .. ... .. ...... o ••••• o o o •• o o •• 

Santa Casa de :Caridade - · Uruguayana. o ••• 

Santa Casa de .Misericordia. - Porto Alegre. 
Santa. .Casa de .Misericordia - Pelotas ... o • 

Santa Casa de -Caridade - Alegrete • .... o • o 

Total 

56:000$000 

250 :000$000 
20·: 000$000 

100 :000$000 
10 :000$000 
30:000$000 
20. :00{)$000 

20:000$000 
26":000$000 
40 :0.00$000 
40.:000$000 
20:000$000 

626 :000$000 

·Sala. das Sessões. - Renato Barbc;sa.. - Demetri(J 
Xavier . 

EMEN-DAS AOOEITAS ?ELO SR. PRESIDENTE DA CAMARA 

No i 

Onde conVier: 

Da verba "Subvenções'., destinada a auxiliar as institui
ções de ensino e caridade, destaque-se a importaneia de. réis 
795 :000$, para ser dist_ribuida. entre as respectivas institui
ções, no Estado da·. Bahia, conforme a ordem seguinte: 

Na Capital: 

Santa Casa de Misericordia. da Bahia .•..... 
Escola Polytechnica. .. .. o •••••••••• o • •••••• 

Faculdade de Direito o ••• •• ••••••• • • • • •••• 

Cosa do Estudante . .. o • •• o o •••••• ••• • ••••• 

Liga Bahiana contra a Mortalidade Infantil. 
Instituto Polytechnico .......... o • • o. o • • o o . 

Asylo de Mendicidade ... . . .. o • o •••••••• o o 

Asylo Santa Isabel . o . ...... . . . . ...... . · o o • 

Lyceu de Artes s Offícios .. ... .. .. .. .. . . o 

Lyceu Sales i ano • o ••••• • • o o ••••••••••••••• 

Tmtituto de Prolecção e Assistencia á Infan-
cia. ...... o •••• o •• o o o o o o • o •••••••••••• 

Collegio dos Orphãos de São Joaquim . . o • •• 

EsoollJ Commercial o • • • • • • o • ••• o • • o • o ••• •• 

Escola de Bellas Artes .. o • • • • • .. • .. • .. • • 

Associação das Senhoras de Caridade o • •••• • 

A.sylo Bom Past or . o • • •••••• •••• o • •••• •••• 

Collegio. Nossa Senhora da Salette .... , .. o. 
Abrigo dos Filhos do Povo . o •• •• o o •• • o o ••• 

Asylo Conde Perei-ra Marinho o ••••••• o •••• o 

Associação Centro Operario da Bahia . o •• •• o 

Asylo dos Expostos . . ...... o .... o •••• • o o .. 

A transportar .• o • ••• • •••• ••• o •••• 

50 :0001000 
50:0001000 
50:0001000 
50:000$000 
2(1:0001000 
20:0001000 
20:000$000 
20:000$000 
20:0001000 
!0:000$000 

20 :000$000 
2C:000$000 
20 :0003000 
i o : 000$00() 
iO:OOOMOO 
i0:000$000 
iO:OOCIOOO 
!0:000$000 
f O :OOOlOOD 
i.O: 000$000 
i0:000$000 
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'1\-ansport~ 

Collegio da Immaculada Conceição de Nossa 
senhora. do Desterro .. ...... •. . . ...... 

Collegio do Sagrado Coração de Jesus ....• • 
Escola São Vicente de Paulo .. ..... .. . ... . 
Instituto São José ...•.••• •• •..••.•••.••• 
Instituto Geo~aphico ... ...... ....... ... . 

No interior do Estado : 

Santa Casa de Misericordia de Santo Amaro. 
Santa Casa de ;Misericordia de •Cachoeira ••. 
Santa Casa de Misericordia de Feira. de 5an-

t'Anna . .. .. . ........... . . .... ..... . . . 
Santa Casa de Misericordia de Conquista . •• 
Santa Casa de Misericordia de São Fel ix .. . 
santa Casa de tM isericordia de llhéos .. . .. . 
Santa. .Casa de Miserioordia de Alagoinhas . . 
Santa Casa de ·Misericordia de Joazeiro .. ... 
Santa Casa de Misericordia de Nazareth •• .• 
Santa Casa de ..Misericordia de It.abuna . .. .. 
Santa •Casa de ·Misericordia de Esplanada • . . 
Asylo F ilhas de Anna, em Cachoeira •.... . . 
Hospital Nossa Senhora da Piedade, de Bom-

fim ... .... .. . ....... .. ..... ... .. . .. .. 
Asylo Nossa Senhora de Lour des, de F eira de 

Sant'Anna. . . . .. .. . ......... .... . ..... . 
Collegio do. Carmo, em Cachoeira . . . . . ..... . 
Coll~io Nossa Senhora da Piedade, de llh-éos 
Santa •Casa de Miserícordia de Cannavieiras . 
Santa Casa de ltfisericordia da íi i da d e d e 

Barra •.... ... ........ . . . . . . . . . ...... . 
Santa Casa de Misericordia. d e Belmonte .... 
Santa Casa de IMisericordía. de Oliveira dos 

Campinhos ... .. . . ....... . . ..•... . .. . . 
.Santa Casa de Misericordia de Maragogípe . . • 
Sociedade _Beneficente Luz Protectora. da San-

to Amaro .. . ..... . .. .. ...... .. .. . .. . . 
Soci~ade São Vicente de Pauto, d-e Itabuna. 
Montepio dos Artistas Cachoeiranos- .. . . . .. • 
Centro Ope:rario Beneficente de Alago!nha.a . 
Santa Casa da Misericordia de Vale_pça . . . . •. 
Montepio doa Artistas F eirenses •... .. ... . . · 

Justificação 

4.60:000$000 

10 :000$000 
iO:OOG;OOO 
10:000$000 
. 6:000$000 

6:000$000 

502:000$000 

20:0001000 
i 5 :.000$000 

15 :000$000 
15 :000$000 
15: 000$000 
15:000$000 
12 :000$000 
12 :000$000 
12:000$000 
12 :000$000 
12:000~000 
12 :000$000 

12:000$000 

12: 000$000 
12:0001000 
12 :000$000 
10:000$000 

10 :000$000 
iO :000$000 

6:000$000 
6:000f000 

6:0001000 . 
6 : 000f000 
e :ooosono 
6 :000$000 
8 :000$000 
6 :0001000 

293:000$000 

A pi"esente emenda justifica-se pela simples nomeação 
du instituicões, em cujo beneficio se reclama. {) auxilio da 
subvenção, que a lei reserva para fomentar e proteger o 
ensino e a caridade. 

T<>das ellas, n otor iamente eonbeeidas no Estado, e na 
sua quasi totalidade, antes e após a Revolucão, já ajudadas 
pela verba "Subvenções", booram o auxilio QUe r ecebem, 
.dand~lhe, com honestidade int.angivel, à apropriad~ appli
eação. 

Em Camara, {9 de Setembr o de i934. - A'l'lindo Leoni, 
- Edqa:rd Sanches. - F . Maaol,hães Netto. - Mano~l Nova.es. 
- Francisco R.,och/l. - Negreir<Js F d eão . 
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Estado <.!e Matto Grosso ; 

Sociedade Beneficente Corumbaense, de .C.n-
rumllá ............................. ·. 

Veneravel Ordem Terceira de São Francisco, 
de São Luiz de Cáceres .............. . 

Sociedade Beneficente, de Campo Grande .•. 
Asylo Santa Rita, de Cuyabá ............. . 
Escolas Profissionaes Salesianas, de Cuyabã. 
Hospital de Caridade, de Tres LagOas ..... . 
Santa. Casa de Misericordia. de Cuyabá .•••• 
Hospital de São João dos Lazaros, de Cuyabá. 

N. g 

Onde convier: 

Estado de Matto Grosso: 

Sociedade Beneficente Col'umhaense - Co-
rumbá ................... · · ·· · · · ·· · · · 

Veneravel Ordem T~rceira de -São Francisco 
-São Luiz de Gáceres ....... , ... , , •.. 

l:lociedade Beneficente de Campo Grande ..• 
Asylo Santa Rita - Cuyabá. ••• , ••....•.... 
Escolas Prilfissionaes Sal esianas - Cuyabá. 
Hospital de Caridade - Tres LagOas •.•••.• 
Santa Casa de Misericordi~ - Cuya.bâ ..•..• 
Hospital de São João dos Lazaros de .C.uyabá. 

9:000$000 

5;400$000 
9:00()$000 
9_:000$000 

i3:500$000 
9:000$000 
9;0005000 
5:000$000 

68 ; 900$000 

f0:000$000 

6:~00f000 
1.0:000$000 
fO:OOOIOOO 
15 :000~00 
15:000f000 
:!.O:OOOSDOO 
10:000,000 

76:000$000 

Sala das Sessões, U de Setembro de !934. - João ViUa.t
Mas. - Alfredo Pacheco. 

EMENDA SUBSTITUTA 

J;>.-\RECER 

A Commissão, para não usar de uma medida extrema, 
acceita as emendas ns. i, ~. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H, :12, :l3, 
H, i5, 1.{), 17, 18, 1~, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 e 52, referentes á concessão 
de su])ven.ç.ões a varias instituições, propondo_ a reducção de 
1(}% .nos a.ux.ilios já arbitrados pelo então Chefe do Governo 
Provisorio e pelo Sr. Presidente da· Republica, 'e de 50 <ft~ 
nas novas subvencões, conforme o seguinte substitutivo, afim 
de que o total de taes auxílios não ~ceda á. dotacão con
signada· para esse fim na. propQsf.a do orçamento; 

Da emenda foi excluída a Associação Tutelar de Menores 
(Casa das :Mãesinhas, Abrigo Infantil Artbur Bernardea e 
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Casa Maternal Mello Mattos}, tendo em vista o decreto nu~ 
mero 24o.7ô0, de i4 de Julho de 1934, que considerou a refe
rida Associação como estabetecimento offícial dependente do 
Ministerio da Justiça. 

Por esse mot.ivo suggere a {;ommissão que seja feita 
urna emenda a<> orcam~mto da Justiça, verba 4", sub-oonsigna.
ção U - Justiça do Districto Federal, pag. 13 das tabellag 
e:xplicativll!!, incluindo a dotaçã() de 260:000~ ptlr'a aqueliB 
fim. 

Sala da Commissão de Orçamento, 22 de Setembro de 
1934. - WaldomirD Magalhãe~, Presidente. - Waldemar 
Falcã.o, Relator. - G6es Monteiro. - Teixeira Leite. -
Adalberto Corrêa. - João Guimarãe~. 

16 

N. 4o6 A- i934 

Fiza a despesa do Ministerio da. Fazenda para i935, com 1.1(1,-. 

recef' da Commissã.o de Orçamento sobre a, emendtU 
apresentadas em 2• discussão 

(Orçamento 5, de i93i) 

EMENDAS J)A COt.!MlSSÃO 

Na verba 2· - Administração õa. Fazenda Nacional e 
Thes~>uro Nacional: 

Pessoal - I - ",Sub-consignação n. 7 - Para pagamentv 
de technicos incumbidos àe auxiliar o ~ervico de fisca.lizaoáo 
bancaria", accrescente-se: sendo 19:200$ de vencimentos a 
Qm fiscal de bancOJ! no Districto Federal, de accôrdo com o 
decr-et() de 27 de Junho de 1934, do Governo Provisorio". 

lusti(icaçli.o 

· Sem e.ugmento de despesa, regulariza-se uma situação. 

Foi extincta, por t~Ji, a Iospectoria Geral rl6 Banc<Js, ti~ 
cando em disponibilidade o pessoal respectivo. Acontece, 
porém, que o decreto do Governo Provisorio, expedido wn 
27 de Junh~ ultimo, mandou voltar á activi{).ade o fiscal, 
bacharel José Alves de Carvalho, para ter exercieio na Dire
.ctoria. das Rendas Internas, em serviço de fiscaliz!l-Cão ban
.~:oaria. Faz-se preciso, portanto, a nota esclareceàora na 
sub-eo~ignação supracitada. para que corram por essa 
verba, qlll! é a propria, os vencimentos ào funceionario ci
tado. 

LegislaçãQ 

Art. 1.0 do decret() n. 19.824, de 1 de Abril de f931: 
"Ficam supprimidas as alfandegas de Nictheroy e de 

Dello Horil:onte, a Inspeetori& Geral dos Bancos, etc., et.o," 
"0 Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Es

tados UnidOll do Brasil. :resolve que o fiscal, em disponibi~ 
üdade, da e:z:tineta InspMtoría Geral de Bancos, bacharel 
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José Alves de Carvalho, passe a ter ex:ercJCzo na Directoria. 
das R'endas Internas, no serviço de fiscalização bancaria. 

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 1934. 

GETULIO VARGAS. 
Oswaldo Aran!ta. 

Carimbo: Palacio da Presidencia da Republi<la. 
Registrado no livro competente. - B. GonçalVes, of

fie.ial de Gabinete." 

N. 2 

Art. Accrescente-S'e á sub-consignação 2 do Titulo 
IV da verba za da proposta de orçamento do Ministerio da 
Fazenda, para 1935, a importancia de 84 :S00$000, para oc
correr ao pagamento dos vencimentos dos funccíonarios do 
quadro da Contadoria Seccional do Minsiterio da Educa~ 
cão e Saude Publica, assim constituído: 

1 •Contador Seccional, gratificação ..... ." .. 
1 Guarda-livros, vencimentos ............ . 
2 Am:iliart's technicos de :ta, vencimentos_.:.-
2 AuJt"iliares technicos de 211., vencimentos .. 
2 Prntiaantes de :ta, vencimentos ••.. , ... . 
2 Praticantes de 2a, vencimentos ........ . 

Justi/irJação 

5:400$000 
!4:400$000 
21 :600$000 

.18:000$000 
14:400$000 
10:800$000 

84:600~00 

O decreto n. 2L580, de 3 de Julho ultimo, publicado no 
"Dinrio Official" de 9 do mesmo mez, que cr:iou a Thesou
rarla Geral do Ministerio da Educação e Saúde Publica, diz 
no art. 3.0 : 

"Funccionará junto ao Mínisterio da Educação e Saú
d·e Publica, uma delegação da Contadoria Geral da Repu
blica, a esta directamente subordinada, constituída por um 
contador, um guarda livros, z auxiliares tecbnicos de t• 
classe, 2 de 2a classe, 2 praticantes de ta classe e 2 de 2a 
ela.sse, com os vencimentos dos respectivos cargos." 

E no art. 15 diz: 

"Para attenct·er ao pagamento do pessoal da Delegação 
da Contadoria Geral da. Republica no exerci cio de 19$4-
1935, fica aberto ao Ilfinisterio da Fazenda o credito de 
63:450$, supplementar á verba 2a - Administracão da· Fa
zenda Nacional - do Thesouro NaCJional Contadoria 
Central da Republica, etc. - Titulo :1 - Pessoal, sub-con
signação 50 do art. 2° <lo decr-eto 2L 1:67 de 25 de Abril 
de i934.." 
· Diante dessas disposicões legaes, e, jll estando func
ciona:ndo aquella. Contadoria Seccional, desde a vigencia 
daquelle de!lreto, ió de Julho, precisa que S'e faoa constar 
áo orçamento 9 respectivo credito, omiltído na proposta. 

Sala àa Commissão de Oorcamento, em 24 de Setem
bro de :1934. - Waldomi1'o Maualllilea, President'e. - Adal-
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berto Corréa, Relator do Orçamento da Fazenda. - João 
Guimarães. - Euvaldo Lodi. - Góes Monteiro . - Tei
xeira Leite·. - Waldemar Falcão. 

17 

N. 51-A- 1934 

Fixa a. despesa do Ministe.rio do TrabalhG. Industria. e Com
mmercio, para o exercicio de i 9~, com parecer da. 
Commissão de Orçamento sobre emendas apresentadas 
em 2a discussão. 

(Orçamento 10, de 1934) 

El'dRl'IDAS DA COMMISSÃO 

N. 

Verba 5 Departam~nto Nacional do Povoamento 

Sub-consignação n. - Pessoal 

Accrescente-.se: 

Para serviç.o doe identificação de immigrantes: 

1 chefe do serviço de identificação ...... . 
3 dactyloscopistas . . . . ..............• 
2 identificadores . . . . ........... .. ...• 

Justificação 

12:000$000 
25:200$000 
14:400,000 

A sub-consignação acima não consta da proposta do 
governo, porque só _em 27 de Agosto, depois de enviadas ao 
llr1inisterio da Fazenda, as tabe!las orf;\amentarias, é ·que 
foi publicado o decreto n. 24.695, de 12-7-34, que ereou 
no Departamento Nacional de Povoamento o serviç.o de 
identificação de immigrantes. 

Trata-se de despesa para serviço já areado e - com 
satisfacão se verifica - de utilidade inconbestavel e atá 
imprescindível, para cumprimento do dispositivo constitu
cional contidll no art .. :121. 

N. 2 

Verba 13 - Eventuaes: 

Para occorrer a despesas imprevistas e especiaes de 
fiscalização - Accrescente-se (cincoenta contos) . 50:000$. 

Justificação 

Ficou verifzcadc, depois da elahoracão da proposta do 
Governo, que a dotação da verba :13 para occorrer a medi
das imprevistas e especiaes de fiscalização, era inferior ás 
necessidades, m'esmo adaptado o criterio de compressão de 
despesas. 

Examinando com maior minucia a situação desta ver
ba, conclui que o augmento pedido devia ser concedido. 
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N. 3 

Verba P - lnspectorias Regionaes: 
Pessoal variavel: 

3. Pessoal contractado Augmeute-se: 
(q,larenta contos) • • ........... . 

4. Ajudas de cust(} - Augmente-se: (qua
renta ~ou tos) • . .•..•..........• 

Justificação 

40:000$000 

40:000$000 

80:000$000 

A proposta do Governo não attendeu a diversa$ cir
cumstancias, que posteriormente vieram demonstrar a ne
cessidade de augmento pedido. 

Elle não é ~xcessivo e a melhor execução das lei-s e 
regulamento. justificam-no plenamente. 

Por isso, penso que deverá ser attoendido, afim de que 
não soffram os serviços a que são destinados. 

N. 4 

Verba 11 - Subvenções e Auxilias: 

Para cumprimento do disposto no art. 4°, letra o: 

Art. 22.789, áe 1 de Junha de 1933 .......• 

Justificaçáo 

400:000$000 

Por um lapso da proposta do Governo, deixou de ser 
incluída a consi.gnação acima referida. 

Trata-se de serviço já creado e para o qual foi desti
nada a taxa de dois réis papel por kilogramma para a me
dição de gasolina importada, como se vê do artigo e letra 
referidas. 

De accordo com o decreto em questão, a subvenção 
será equivalente á arrecaàaç.ão ctaquella taxa prevista no 
orçamento. · 

Nestes ternfos, sou de parecer que se inclua no orça
mento a imporlancia alludida, ouvida, entretanto, a Cúm
rnissão de Justiça, sob o aspecto constitucional, para pro
seguimento em terceira discussão. 

EMENDAS DE PLENARlO 

N. 1 

Subvencões e Auxílios 

ll - Auxílios diversos 

Accrescente-s-e a sub-consignação seguinte: 

- Auxilio para as despesas com a in.
stallllç.iio do ·'Hospitaf do Funccionario 
Publico", creado pelo decreto n. 24.217, 
de 9 do Maio de 1934 • • • • .. .. . .. .. . • • 600:000$000 
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Pílssando o total da verba a ser da impor-
tancia de •...... ,_ . . ......•......• 2.670:172$000 
Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1934. - MOTe&e$ 

Pai-,·a. - ~ogueira Penido. 

Justi{ica.ção 

Tendo o Governo Provisorio, em decreto recente, pro
videnciado sobre a con-struceão do "Hospital do Funccio
nario Publico", torna-se necessario consignar n-este Orça
mento verba para auxiliar a installação do mesmo. Jus
tifica-se, a5sim, perfeitamente a despesa proposta, tanto 
mais quanto é bastante conhecida a situação do funcciow 
nalísmo civil, sem meios para tratamento de saude e Lam
b·em a carencia de nosocomios nesta grande metropole. Pelo 
Regulamento expedido pelo Minislerio do Trabalho~ em vir
tude do decreto alludido, os funccionarios contribuirão com 
1 o/o dos seus vencimentos, sendo assim modesto o auxilio 
pedido para o fim altruislioo que se tem em vista de am
parar a grande classe do~ servidores do Estado. 

'Parecer 

A iniciativa da creacão do "Hospital do Funcciona
rio Publico" para servir os qual'enta mil funccionarios da 
União, que vivem no Districto Federal, só póde mel'ecer 
applausos. 

O govern(l discricionario já. concedeu para a util obra, 
o terreno necessario e a somma doe tres mil contos .para a 
construcção que deverá ser iniciada no anno vindouro e 
demorará pelo menos rodo elle. 

A quantia solicitada, destina-se á compra de material 
oirurgico, appai'elhamento d~ rafu X, salas de operações, 
etc., que só serão adquiridos e installados depois de con
cluída a construccão, e 11ue poderão figurar no orçamento 
para 1936. Deante das condições financeiras do Paiz, não 
é aconselbavel approvar à emenda . 

N. 2 

Onde convier : 

Verba 5a - Augmenf.e...se: - Para o serviço ae immigração - limitação, selccç_ão e 
localizac;ão de illllDigrantes ..........• 1.000:000$000 

Justificação 

Para justificar esta ~menda, nada mais é preciso do 
que transcrever aqui o art . 121 da Constituição em seus 
incisos eo e 70, que assim dizem, imperativamente: 

§ 6.0 A entrada de immigrantes no territorio naciona! 
soffrerá as restricções necessarias á garantia da integração 
ethnica e capacidade phy·sica e civil do immigrante, não 
podendo, porérn, a corrente immigratória de cada Paiz eJr
ceder, annualmente, o limite ·ae dois por cento sobre o nu
mero wtal dos respectivos nacionaes fixados no Brasil du
rante os ultimos eincoenta annos. 



C iim arl\clos Der.U:ados· Im presso em 0811012015 09:11 • Págha 113 de 118 

-.96-

§ 7.0 E' vedada a concentração de immigrantes em 
qualquer ponto do territorio da União, deve.ndo a lei re
gular a seleccão, localização e assimilacão do alienígena. 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de i93i. - Xavier 
de Oliveira. - Figueiredo Rodrigues. 

Parecer 

A emenda visa apparelhar o governo para o ]nt'egrai 
cumprimento do art. 121 da Constituição. 

Com a Iamentavel mutilação soffrida pelo Daparta
mento Nacional do Povoamento, que perdeu o controle so
bre os nucleos coloniaes, etc., transferidos para o Minis
teria da Agricultura, ficou este serviço com suas attribui
~;ões muito restringidas. 

Apenas cabe-lbe "o controle da percentagem immigra
toria, o exame da capacidade physica e civil do immigran
le, porque a applicacão do restante do dispositivo constitu
cional sobre a materia é hoje attribuicão do Ministerio da 
Agricultura. 

Na parte que lhe toca, para cumpril-os, está o Depar~ 
tamento apparelhado, segundo yerifiquei das visitas qu1! 
fiz aos seus s'erviç,os, cem pessoal · idoneo e material ne
cessario. 

Não é aconselhavel por isso a approvação da emenda, 
concedendo tão avultada verba, que pão teria applicacão e 
que melhor ficaria no orçamento da Agricultura, se outras 
fossem as condições financeiras do Br-asil. - Waldomiro 
Ma{la!háes, Presidente. - Edgard Teixeira Leite. Relator. 
- Góes Monteiro. - Adalberto Corr~a. - E-JJ.vuldo Lodi. 
- Waldemar Falcão. - João Guimarães. 

18 

O Sr. Presidente 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. Presidente da Republica, sobre a nomeacão do Chefe 
da Missão J>liplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votação do projecto n. 16, de 1934, estabelecendo que 
os governos dos Estaos sejam exercidos pelos Presidente!> 
dos respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifi
quem as eleições de que trata o art. 3° das "Disposições 
Transitarias», da Constituição Federal (em virtude de ur
gencia) (fS. discussão). 

Votacão do projecto n. 45, de i9~4, orçando a Re
ceita Geral da Republica, para o exercício de 1-935 (2a dis
cussão). 

Votncão dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza 
e Adolpho Bergamini offerecidos ao projecto n. 6, de 1934, 
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estabelecendo providencias para. a rea.liz;ação das .proximas 
eleições. 

Votação do parecer n. 1, <ie 1934, negando licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado contra o 
Deputado João. Villasbõas (discussão u.nica). 

Votação do parecer n. 2, de 193-i, declarando que o 
proseguim~nto do processo. criminal insf.aUrado contra o 
Dr. Luiz Vjeira de Mello independe de licença da Gamara. 
(discussão unica) • 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que inde
pende de licença da Camara o proseguimento do procoesso 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva 
(di.rcu.ssão unica); 

Votação do requerimento .Il· 37, de 1934, do Sr. Mozarf. 
Lago, indagan<io por que motivo os sargentos monitores 
do Collegio Militar não percebem dia.rias que a lei estabe
lece (disctl.$sdo unica) , 

Votação do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconheci
mento da União Sovietica, pelo Brasil (discussão u.nica) • 

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. Thiers 
Per issé e outro, pedindo informações sobre obras no Thea.
tro Municipal (discussão unica) , 

Vot:l.cão do riquerimento n. 4i, de :1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reint~gracão do 
tenente-coronel Benedicto Alves ao Nascimento (diSC1UiáO 
unica). 

Votacão do reQU'erimenlo n. ~2, de :1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e olllros, de informações sobre p risllo de opera
rios empregados em padarias (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, cte informações sobre prisões de opera-. 
rios, que enumer:l (discussãQ unica) • . 

Volação do requerimento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e o-utros, de informaeões sobre demissão de um 
empregado da Escola Set-e de Setembro (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr . Tbiers 
Perissé. d~ informações sobre se no Estado do Paraná estã 
sendo cumprido o disposto no art. 104, Jettra e da Constitui
ção vigente (discussão unica) . 

Votação ào requerimento n. 46, de 1984, do Sr. Adolpbo 
Bergamini, de informações sobre se nas Estradas de Ferro 
da União continua sendo cobrada a taxa de viação federal 
(disCUSiáO unic:a), 

c . D. - VOLUM:E V 
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Votação do requerimentC~ n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
ROdrigues e outro, de inform~ões ao Ministerio da Agrilml
lura sobre colonias de pesca (discussão unica). 

Votar,ão do requerimento n. 48, de 19M, do Sr. Acurcio 
Torres, cte informações aos ·Ministerios da Justiça e Viação, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de Se
Lembro .::orrenle (discussão ~mica). 

Votação do requerimento n. 49, àe 1934, do Sr . Acurcío 
Torres, df> informações ao Ministerio ào Trabalho sobre um 
r ecurso interposto por operar ios do Syndicato dos T~abalha
dores da Companhin de Cimento "Port!and" (discussão u.nica). 

Votação do requerimento n. 50, de 193~, do Sr. João 
Villasbôas, de informações ao Minist~rio da Guerra, sobre a 
missão chefi~da pelo General Leile de Castro, na Europa 
(discussiío unica) • 

Votação do requerimento n. 51, de 1934. do Sr. 1\fozart 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Exer
cito {di.scu~são unica). 

Votação do requerimento n. 52, da 1934, do Sr. AI can
tara Machado, de informações ao Ministerio da Viação e Obras 
Publicas, sobre reintegração de um funccionario da Inspecto-
ria de Seccas (discussão unica) . . 

Votacão de 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 Es
trada de Ferro (discussão u.nica.)'. -,. 

Votação do r equerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amar ella (discussão unica) . 

Votação do requerimento n . 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre· dispensa de um func
cionario da Companhia Cantare ira de Viação FluminensA 
(discu.ssáo u.nica). · 

Votação do requerimento n. 5i, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé -e outro, óe · informações sobre · nomeações de func
cionarios (discussão unica). 

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

Vota cão do r equerimento n. 59, de 1934, do Sr. 1\fozart 
J..ago, de informações sobre nomeações de technicos de 
Contabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Dis tricto F e
dera! (discussão unica). 

Votacã(\ do recrneriment() n. 60, de 1934, rio Sr. Mozarl 
Lago, de informações sobre nomeaçôes de medicas, fe itas 
pelo interventor do Districto Federal (di.~cussão unica) • 

Votação do requerimento n. 6t, de i934, do Sr. Adol-
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·pho Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Dis;
tricto Federal, -sobre a construcção de hospitaes (discussão 
-unica) . 

Votação do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adol
pho Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio 
Nacional (discussã.1 unica) . 

Votação do requerim-ento n. 63, de 1934, do Sr. Mozarf. 
·Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Distrlcfo Federal (discussão unica) . 

Votação do r equerimento n. 64, de 1934, do Sr . Hen
rique Dods-worth, (ie informaÇões sobre pagamento a func
cíonarios do Instituto de Méteorologia (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 135, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de íl)formações, sobre contro.cto entre a City !ll).
provements e o Governo Federal (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acur
cio Torres, de informações sobre se o Governo adquiriu, 
em Washington, um edifício para séde de nossa Embaixa
-da na Republica Norte Americana (d isêussõ.o unica) . 

Levanta-s~ a Sessão ás 15 horas e 30 mi
nutos . 
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55• Sessão, em 25 de Setembro de 1934 

:Presideneia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Christovão 
Barcellos, 2• Vice-Presidente 

1 

A's 14 hol'as, comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Wal
·demar Mot.lu, Mario Caiado, Alberto Diniz, Manoel Reis, Veiga 
·ca!:>ral, GOilorredo Vianna, Agenor Monte, Luiz Sucupira, Wal
·domar Fnl<:!io, Leilo Sampaio, Odon Bazerra, Pereira Lil·a, Sou
Lo Filho, Slmõos Barbosa, Góes Monteiro, Valeut.e de Lima, Ro
drigue~ Der la, Deodato Maia, Negreiros Falcão, Henrique Doà8-
worlh, Ruy Santiago, Sampaio Corrêa, Mozart Lago, João 
Gu lmur!los, Raul Fernandes, Alipio Costallat, Acurcio Tor
re3, Lomgr·uber Filho, Francisco Marcondes, Negrão de Lima, 
.MaLta Muchado, Vieira. Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, 
Ueltso M:~chado, Barros Penteado, Vergueiro Cesar, Zoroas
lro GouvOa, Cincinato Braga, Henrique Bayma, José Ho
noralo, Annes Dias, Frederico 'Volfenbuitel, João Simpli
clo, Renato Barbosa, Fania Ribas, Gaspar Saldanha, Adal
berto CoJ'I·êa, Cunha Vasconcellos, Acyr "Medeiros, Ferreira 
NeUo, V11sco de Toledo, Antonio Rodrigues, Francisco Mou
ro., SebusLiuo de Oliveira, Edwald Possolo, Mario Manhães, 
Alvaro Vonlura, Pedro Rache, Pinheiro Lima, Abelardo Mo.
l'inho, 1'hlers Perissé. (135.) 

O Sr. Presidente -A lista de presenca accusa o com-pa
recimento de 65 Srs. Deputados. 

Está aborta a Sessão. 

O Sr. Alberto Diniz {Supplente, servindo de 2• Secretario) 
- Procede i leitura da Acta da Sessão antecedente, a ·qual ê 
;IJOsla em discussiio. 

O Sr. Sampai11 Corrtia- Peco a palavra. 

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

O Sr. Sampaio Corrêa (Sobre c. Acta) - Sr. Presidente, 
-apenas pedi a palavra para que· constem da Acta as decla
racões que passo a fazer. 

A proposito dos acontecimentos desenrolados ultima
mento no Pará, recebi do eminente brasileiro Sr. Lauro so-
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dré, cujos serviços ao nosso Paiz são, em verdade, relevanter 
e inestimaveis, a. seguinte carta: 

"Ponho em suas mãos cópia do telegramma quo 
h ontem dirigi ao Dr. Getulio Vargas e cuja leitura· 
lhe dirá dos lamentaveis successos occorridos no Pará, 
onde, ao que parece, estão suspensas as garantias da.;. 
das pela Constiluicão de Hi de Julho aos direitos a· 
liberdade dos cidadãos brasileiros. Os meus conter4 

raneos appellam para a consciencia dos que na tri
buna podem levantar a voz em sua defesa." 

E' este o telegramma : 

~Dr . Getulio Vargas - Presidente Republica - · 
Palacio Governo·: 

Permitta. pedir attencão V. Ex. para tristes do
lorosos successos que cccorrem no meu Estado Natal, 
onde cidadãos brasileiros empenhados em defesa d' 
seus direitos, fiados nas garantias da nossa constitui
ção liberal para cumprir seus deveres concorrendO' 
proximo pleito eleitoral e no qual figuram como can
didatos a deputacão federal e estadual, acabam de ser 
presos arbitrariamente. Completando essa obra crimi
nosa. acaba de ser atacado o edifício da Folha do Norte, 
brilhante orgão da imprensa brasileira, destruido seu. 
material e presos seus empregados, acto que é um 
triste altestado da decadencia moral daquella porçã~>
da nossa Pa.tria. Sei que não appello em vão para 
V. Ex. pedindo como paráense providencias que sal
vem os érediLos moraes da minha terra natal e a!r 
gloriosas tradições da Republica qqe V. EX. tanlv 
zela e defe!lde. -Lauro So.dré." 

Não tenho necessidade de juntar, com respeito ao~ a<:on
tecimenlos alludidos, minha palavra e de protesto - n~>
caso, posso asseverar - a de toda a minoria da. Ca.mara •.• 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH- Muito bem. 
O SR. SAMPAIO CORREA- ..• que tenho a. honra de

leaderar, tanto mais quanto, em sessão, de hontem, já esse 
assumpto fOra profligado por um distincto membro da mi
noria, Sr. Deputado Mozart Lago. 

Aguardamos, pois, as providencias solicitadas pelo emi
nente Sr. Lauro Sodré. (Mtâto bem_; muito bem.) 

O Sr. Presidente - O Regimento lembra ao nobre Depu
tado que as palavras de S. l!,'x. ficariam melhor no expediente 
do que sobre a acta. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão 
antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 
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O Sr. Waldemar Motta (-'!O Secretario &ervindo de t-) 
- Procede á leitura do seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Da Prefeitura ~lunicipal de Juiz de Fóra, de 22 de Se
tembro de 1934, nos seguintes termos : 

"Exmo. Sr. Secretario da Camara dos Deputados: 

Em resposta ao officío n . 253. expedido por essa Sll
cretaria e datado de 8 do corrente, tenho a honra de enviar 
a V. E:;;;:., com o presente, o processo relativo a uma. repre
sentação do Sr. Raymundo Pinto Monteiro, residente em 
Ubá, neste Estado, com o parecer do Sr. Delegado Auxiliar 
da Chefia de Policia, com resideneia nesta cidade, autorida
de á qual está affecta a superintendencia do set"viço de ve
hiculos neste município. 

'Valho-me da opportunidade para assegurar a V. Ex. a 
expressão de meu alto apt"eco e distincta consideração . 
Mene~ick de Carvalho, Prefeito :Municipal. n 

- A quem :fez a requisição. 

Representação : 

De Theo da. Veiga Quaas, propondo a. creação de um 
Tribunal com o fim de interpretar a applicação do Estatuto 
dos Funccionarios Publicas. 

A' Commissão de Estatuto dos Funccionarios - Pu-
blicos . 

Te!egramma: 

D e S . Paulo - Presidente Camara Deputados - Rio: 

São Paulo, 20 - Exmo. Sr. Presidente do Congresso 
Nacional - Rio : 

A Congregação da Escola .Polyte~hnjca ãe São Paulo 
acompanhando os protestos já enviados a V . Ex. e aos de
mais membros dessa Assembléa contra approvação do proje
cto Moraes Andrade relativo á regulamentação ao exercicio 
da Drofissão do engenheiro vem por sua vez appellar par~ 
VV. EExs., afim de que não seja convertido em lei o refe
rido projecto aLlentorio dos direitos dos legítimos profissio
naes . Attenciosas saudacões. - Fonseca Telles . 

- A' Commissão de Educação e Cultura. 
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E' lido e vai a imprimir o seguiute 

ItEQUERlMENTO 

N. 5~-A- 1.934 

Requerimento do Sr. Negrão Lima, pedindo a transcri
pcão no Diario do Poder Legislati'IJo e no3 Annaes da artigo 
"Finanças de Outr'ora" do Sr. Mario Ramos. 

Com parecer !avoravel da Commissão Executiva. 

(Commissão Executiva 25, de i934) 

A Commissão Executiva, tendo examinado o documento, 
cuja inserção nos Annaes é solicita da pelo Sr. Furtado da 
Menezes e outros, no I"equerimento n. 54, de i93i, é de pa
recer que o mesmo seja approvado. 

Sala da Commissão Executiva, 25 de Setembro de 193L 
- Antonirv Carlos.- Waldemar Motta.- Manoel Reis. 

Requerimento n. 54, de :1934, a que se refere o pa
recer. 

Requeremos· transcripc;ão no Diario do Poder Legislativo 
e nos Annaes do magnifioo artigo ~Finanças de Outrora", 
publicado pelo nosso collega, Sr. Deputado Mario Ramos, 
no Correio da Manhã, de 7 do corrente. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1934. -Furtado de 
Menezes. - Neg"i'ão de Lima. - Antero Botelho. - Ribei
ro Junqueira. - F. Marcondes. 

4 

Fica sobre a mesa um projeclo do Sr-. ·Ruy 
Santiago. 

5 

E' lida e enviada á Commissão de Constitui
ção e Justiça a seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 13- i934 

Indica reuras para que se tONie e{fectiva a amnistia decretada 
pela Constituição em vigor 

(Justica 34, de 1934) 

Dispõe o Regimento Interno da Camara dos Deputados, 
nas varias letras de seu artigo SO, Secção V, capitulo III -
~Das Commissões» - que ao presidente da Commissão de 
Orçamento mcumbe fazer um relatorio sobre a situação fi
nanceira e econorri.ica do Paiz, formulando as medidas legis
lativa de ordem geral e os proje()tos de lei que reputar in
dispensaveis para a boa ordem das íinanças publicas. 
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Ora, a Assembléa Nacional Constituinte, ao votar a 
amnistia e o celeberrimo artigo 19 das .. Disposicões transi
tarias'~ da Carta Magna em vigor, apavorou-se com a sangria 
que os cofres publicas ·so!'freríam, se os servioores da Nação, 
civis e militares, demittidos sem justa causa p~las Revolu
ções de 1930 e seguintes, voltassem aos seus togares, rece
bendo, como seria de estricta justica embora, os vencimen
tos de que se viram illegal e v10lentamente privados. Mas, 
esze pavor inexplicavel, numa Assembléa que approvou no 
escuro, sem ao menos os conhece:- em breve relatorio, todos 
os actos da dictadura e d.e seus agentes, inclusive os infrin
gentes das proprias leis e decretos díctatoriaes, não foi o 
peior dos fracos dos constituintes de !93'•· 

Com desprezo iníquo e deshumano pelo soffrimcnto 
alheio, a mesma Assembléa estabeleceu regras singnla<'men
te monstruosas para a readmissão dos alludidos servidores da 
Nacão, deixando ao arbítrio do Governo, encarnado no Pre
sidente da Republica em que se transmudou o doictador, prin
cipal responsavel pol.' incl.'iveis desmandos e desrespeitos aos 
mais sagrados direitos adquiridos, a faculdade de ser o juiz 
da opportunidade de nomear as commissões que hão doe 
julgar da justiça a fazer a todos quantos foram, reconheci
damente, lesados nos respectivos patrimonios! 

Resultado: já o Sr. Ministro Vicente Ráo, -professor de 
Direito, que parece se haver convencido, tambem, de que "a 
pimenta não arde no olho dos outros" - respondendo a in
formações pedidas por es~a Camara, recentemente, declarou 
que a Constituição não determinava fossem as alludídas com
missões doesde logo nomeadas, mas sim quando se offereces
se opportunidade .•. 

E ' essa resposta, positivamente, uma pilheria de mau 
gosto, impiedqsa, com os :íunccionarios publicas que ficaram 
sem pão, e que só Deus, as casas de prego e seus parent~s 
menos desafortunados sabem como têm evitado que os filhos, 
as esposas andem mls ou mortos de fome. O Governo conti
nua a fazer nomeações, diariamente, e Interventores de Es
tado ha que até passaram a nomear, mais do que nunca, para 
a conquista de votos nas proximas eleicões de 14 de Ou
tubro! 

Ninguem sabe, e ninguem pod.erá prever a que requintes 
<ie maldade ainda pretende chegar o governo, no seu tripn
dio crescente sobre os clamores de justiça da nacionalidade, 
e sobre as reclamacões mais exaltadas da imprensa do Paiz, 
que vive a advertil-o da necessidade doe se executar a amnis
tia e de se fazer baixar a paz e restabelecer a tranquHida
de entre os brasileiros . 

Sua alma, sua palma ... 
Já na semana passada, um infeliz serventuario demitti

do, cansado sem duvida de soff'rer, humilhado, p~rseguido, 
não poude resistir ao desespero, que tambem costuma 1nva
dir os corações mais bem foPmados, e prostrou, morto, o pre
sumido autor da sua desdita! 

A nós, representantes do povo, cumpre estarmos atten
tos a taes symptomas de descontentamento. A opinião pu
blica acolheu. com evidentes demonstracões de 1)errtão, o 
indigitado assassino do saguão do Ministerio da Agricultura. 
Mas nós nos devemos oppôr, com coragem, ao seguimento da
quelle doloroso exemplo, á repetição daquella scena, lamen
tabilissima. E para que o possamos fazer com força moral, 
e resalvando a nossa co-responsabilidade ern acontecimentos 
como aquelle, tão extranhos á índole pacifica de nossa gente, 
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é indisp<:!nsavel que abandonemos o nosso commodismo, a in
differença em que vivemos pela solucão rapioo dos prr:Jble
mas moraes da Nação, e passemos a exigir que se faça o que 
a nossa conscieocia nos aconselha e o conhecimento seguro 
da coisa publica nos impõe. 

Assim, 
Indico inchJa o Sr. Presidente da Commissão de Orca

menta, entre as medidas legislativas do seu futuro relataria, 
alguma que consubstancie estas comesinhas regras de just:
ça, economia e decõro administrativo: 

n) nenhuma nomeacão nova se fará para a administra
ção publica do Paiz, JJOr qualquer dos tres polieres da Nação, 
antes de estarem reintegrados nas proprias funccões, ou em 
equivalentes, em repartições da mesma séde, os servidores 
da Nação demitlidos, sem justa causa, pela Revolução de 
i930, e seguintes; 

b) a titulo de rep·aracão pecur.iaria, sem desrespeito ao 
disposto na Constituü;ão, e desde que o funccionario, civil ou 
militar, o requeira, deverá o governo nomeai-o para o cargo 
novo, ou vago, dos c:.>.tegoria superior, comprovada a sua com
pelencia para exercei-o; 

c) a falta de parecer das conimissões a que se refere o 
artigo 19 das "Disposições tran;;itoriasn da Carta Matn)n de 
16 de Julho não será empecilho para o aproveitamento dos · 
alludidos funccionaríos, desde que estes provem a ausen
cia de justa causa para a re~pectiva demissão, ou demons
trem que lhes foi negada certidão para a referida prova. 

Sala das Se~sões da Camara dos Deputados. 
Rio de Janeiro, 25 de Setembro de i 934. - Mozart Lago . 

6 

E' lido e vai a impnnur para ser remet tido 
á Commissão de Finanças, de accordo com o § 3<J 
do árt . H6 do Regimento, o seguinte 

PROJECTo 

N. 72- 193-!o 

T1·nns(orma em credito e.•pecial. o credito supplementar abertt> 
ao Ministerio da Guerra pelo decreto n. 24.512. de 30 
de JunhiJ de 1934. · 

(Finanças 54, de 1934) 

U Poder Legislativo decreta: 
Art. :l." E' transformado em ~credito esnecial" o credit() 

su:pplementar aberto ao Ministerio da Guerra pelo decreto 
n. 24..5!2, de 30 de Junho de 1934, na parte referente á 
consignação material. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Justificação 

Este credito teve por fim a acquisicão de aviões da ca
tegoria "Escola" de que tem carencia absoluta o Exemito, ~ 
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satisfazia apenas a metade das necessidades prementes d::r-. 
Aviacão Militar. Com a limitação do orcamento de 1934-1935 
a 3.1 -de Dezembro de i934, não será possivel a a.cquisicão pre
vista, dado que o processo de concurrencia, exame, fabrica-
ção, transporte e recebimento não poderá estar concluído 
antes de Marco de :HHl5. O credito especial, com a vigen
cia de doL> e:x:ercicios, afastará plenamente o embaraco. 

Sala das Sessões, 9 de Setembro de f934. -Prado KeZlv. 
- Nilo Alvarenga. -José Brru. - Godofredo Mene::es. ~ 
Ce:~so Machado. - Luis Sttcupira.. - Lino Machado. - An
tonio Rodrigues. - Nogueira Penido. - l!loraes Paiva. 

7 

E' lido e vai a imprimir para ser remettido
ás Comissões de Obras Publicas, Transportes e 
Communicações e de Finanças, de accordo com O< 
§ 3° do art. 146, do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 7~L::- 1934 

Reor-ganiza os serviços federa.es de estra.das de 7'odagem e 
dá outras providencias 

(Obras Publicas 5 e Finanças 55, de i934) 

Considerando: 
f) que a Conslituit:rão de 193~ erigiu em problema de so-

lucão nacional o da viação ferrea e rodoviaria, comettendo, 
no art. 5° n. IX, á União competencia para ''estabelecer o 
plano nacional de viação ferrea e o de estradas de rodoagem, 
e regulamentar o trafego rodoviario interestadualfl; 

2) ~ue, pelas condiçues de meio physico e de regime po-
litico, a acçüo centralizadora da União se d;,ve e::>;;ercitar, 
primacialmente, no desenvolvimento da circulacão geral das 
riquezas - por meios directos e indoircctos, incluindo-se en
tre os primeiros a articulação rodoviaria do Paiz, para fa
cilit::n• o transporte das mercadorias, entre os centros de pro
duccão e consumo; 

3) que, sem pt•ejuizo da efficiente collaboraçiio dos Con
selhos Technicos, inslituidos pelo art. 103 da Constituição, 
mas dependentes ainda de lei ordinaria, que lhes regulará a 
composição, funccionamento e eornpetencia, ineumbe aos po
deres federais organizar em melhores bases os seus serviços 
administrativos, observadas, quanto aos funccionarios, as ga
rantias de seu estatuto (art. 168 e seguintes); 

4) que essas providencias não colidem com a regra do 
§ 2° do art. 41 da Constituicão, pois não se trata de creaçãa 
de empregos ou augmento de vencimentos de servidores fe
deraes. 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 E' instituioo o Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem, com séde na Capital da Republica, sub-
ordinado ao l\Hnisterio da Viação e Obras Publicas. 
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Art. z.o Ao Departamento cumpele : 
a ) proceder a estudos para organização e revisão petio

dica do plano geral rodoviario nacional; 
b) executar ou superintender os se1·vicos technicos e 

:ld.ministrativos concernentes a projectos, ort;amentos, loca
cão, construccão e melhoramentos (! .. as rodovias; 

c} conservar directa e permanentemente as rodovias na
çionaes. 

Art. 3.0 Serão aoroveitados, sem angmenf.o de dP.!\pe!'.a., 
os funccionarios da Mtual Commissão de Estradas de Roda
gem Federaes, adrnittidos e em exercício até a data de 13 
·de Agosto do corrente acno de 1934. 

§ 1.0 O pessoal technieo e administrativo, por seu ca
.racler de estabilidade, será effect ivado em lugares equiva
lentes aos a.ctuaes, de accordo êom o quadro annexo; 

§ 2.0 O cargo de dirljj)tor será em commissão e de livre 
escolha do Presidente da Republica. 

Art. 4.° Fica extensivo a todo o pessoal rooovial'io o 
que dispõe a legislação geral das caixas de aposentadorias e 
,pensões. 

Paragrapho unico. F ica o Governo a utorizado a expe
.dir a r espectiva r egulamentação. 

Art . 5.0 Revogam-se as disposições em contrario, 
Sala das Sessões, i 5 de Setembro de 1934. - Prado 

KeUv . - Nilo Alvarenga. ........ Antonio Rodrigltcs. - Gwucr 
-de A::avedo. - José Braz. - l.}odot redo Mene:es. -Celso 
Machado. - Luis Sucupira. - Lino Machado. - Mario 
Caiado. -Nero de Mat:eáo. 
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QUADRO DO PI!SSOAL DO DEP!.!\'1'.\MENTO NACIONAL DE ES'!RAD.-\S DB RODAGBb1 
Quan
tidade categor ias 

i Directe>r ......... ............... .. ................. . .. . 
2 E ngenheiros Chefes de Secção .... .. .................. . 
2 Engenheiros de i e. classe ... . ........ . ... . .. . ..... . .. .. 
S Engenheiros de 2a ~!asse .. .. .... . . .. . ....... . .... .. . .. 
S Engenheiros de se. classe ........ ...... . .. ............. . 
.2 Conductores de i a classe ..•.. ..••. • ....•...•. •• • ••• 
2 Conductores de 2" classe ....... .. . .. . .. • •.. . .. .. .. . 
4 Auxiliares technicos de 1• classe .. .............. .. . . . . 
4 Auxiliares lechniclls de 2a classe . ..... . ......... ..... . 

10 Auxiliares technicüs de ga classe . , .......... ......... . 
1 Desenh ista de 1a classe ..... ...... . ......... . . ...... .. 
f Desenhis ta de 2a classe .... ...... . ................... . 
3 Desenhistas de 3" cla sse ... ..... .... ............... .. .. 
i Contador .. . . ...... . ... . . . . . .... .. . .. .. .. ..... • ...• 
i Ajudante de Contador .... .. .... . ........... .......... . 
2 Officiacs de i e. classe .... . .. ................ . ........ . 
3 Officiaes de 2" c lasse .... .. .. .. ....... . .... ....... . .. . 
3 Off iciaes de 3" classe ... . ................... .... .... .. 
3 Of!iciacs de 4" classe .. .. .. . .......... .............. .. 
6 .~uxiliarcs de eseripta ........................ .... .. 
2 Dactylographos de 1 a classe ........... ... ..... ........ . 
3 Dactylographos de 2a classe .. .. .. .. .... .............. .. 
i A.lmoxarife Ger::l ... .. .. . .......................... . 
2 Almoxarifes de i 8 classe . . . ...••••. . ...... • ........ 
2 Almoxarifes de 2" classe ... .. ... .... . ............ .. 
5 Arrnazen isLas ........ .. ............................... . . 
1 Thcsoureiro .. .. . .. . .. ... .. ...... ... .............. .. 
2 !!'íeis de 'fhesoureiro .. ... ........... .... .... ....... .. . 
1 Porteiro .. . .... . . . . .................... ... . . ..... .. 
2 Continuas .......... .... .. .. .. .... ............. .. . ..... . 

20 Serventes de escriptor io e almoxarifado . .. ...... .... . 
4 Apontadores .. . ... • . • •. . ..•. .. . . . .. . . .. •. ..•. . . ..• • 
2 Mecanlcos de ia classe ........... ........ .. ....... .. 
5 Mecanlcos de 2s. classe •..... .. . •.••.•••...•. • ... . .•. 
5 Mecanicos de aa classe ........ • •. • •. • .• • • .•. •...•... 
5 Chauffeurs de i " classe ................... .. .. ... .. 

10 Che.uffeurs de za classe ................... .. ..... .. 
10 Motoristas de 1"' classe ....... .. .. .. . ........... .. . 
10 Motoris tas de 28 classe .......... . ... .... ...... .. .. 

1 Carpinteiro de ia. classe .............. . .... ......... .. 
5 Carpinteiros de za classe ......... .... .. .......... .. . .. 
i Pintor de f " classe . ... ... ........ .. ... .. ...... .... .. 
3 Pintores de 2" classe . .. .. .. . .. . .. ... ............. ... .. 
5 Feitores de i& classe ... .. .. . .. .. ............. ........ . 

15 Fel !.ores de 2a cla sse ... .. . .................. : ... ..... . 
30 Fei!.ores de 3" classe ..... .. . .. .. ...... ............ ... . 

5 Pedreiros de f& classe ......... . ......... ...... ..... .. 
30 Pedreiros de 2a classe . .. .. . ........ . ...... .. ........ . 
60 Serventes de pedreiro .................... ........ .. . 
60 Cavouqueiros e marroeiros . .... .. . . ... .... ...... .. 
iO Ferreiros .. .................... ... .................. . 

500 Cantoneil"os ....... ... . .. . .. .. .. . .. .. ........... .. .. 
20 Vigias .... .................. . ................... . . ... .. 
2 Guarda-f ios .... ... ........ ... . .. ............... .. .. 

VoL. V - Pagina 108 - i x. 

Ordenado Gratificação 

48:000$000 
24:000~000 12:000.')000 
20 : 000-)000 i0:0008000 
J5:000SOOO 8:000$000 
i2:800$000 6 :400$000 
11:200$000 5:600$000 
9:600$000 4:800$000 
8 :000-SOOO 4 :000$000 
6:400SOOO 3 :200$000 
4 :800$000 2 : 400~000 

j1 :200$000 5 :6008000 
8 :OOOSOOO r, :000(;000 
6:400$000 3:200$000 

i 2 :800$000 6:400$000 
8:000SOOO 4 :000$00C 

12:800SOOO 6 :400$000 
ii :200$000 5:Gooeooo 

9 :nOOSOOO ,, :800$000 
s :ooosooo 4:000$000 
6 :4006000 3:200$000 
4:8008000 2:4008000 
4:000$000 2:000$000 

i 2 :8008000 6 :.>00$000 
8:000$000 4:000$000 
6:400$000 3:200$000 
4 :0008000 2 :000$000 

i 2:800SOOO 6 ='•00$000 
B:OOOSOOO 4:0008000 
4:0005000 2:000$000 
3:200$000 1:600!)000 
2:8808000 1:440~000 
4:800$000 2:400$000 
4:8008000 2 ;!,00-3000 
4:000$000 2 :000~000 

3:200$000 t :600$000 
4:800$000 2:•oosooo 
4:0008000 2:00 0SOOO 
3:600$000 1:800$000 
3:200$000 1:600$000 
4:000$000 2 :000$000 
3 :200$000 1:600$000 
4 :000$000 2 :0008000 
3 :200$000 1 :600$000 
4 :000$000 2:000$000 
3:600$000 1 :800$000 
3:200$000 1:600$000 
3 :200$000 1:600$000 
2:880$000 i:H0$000 
1 :920~000 960$000 
2:4.00$000 1:200SUOO 
3:200$000 i :600Su00 
1 :920$000 960$000 
2:880$000 t :H0$000 
2:880$000 1 :440$000 

Vencim ento• Total 

4S:OOOSOOO 
3G :000$000 72:0005000 
30:000$000 60 :OOO$ü00 
:v. : ooosooo 72:000$000 
1~: 200$000 57:600$000 
16:800$000 33:600~000 
14:400$000 28:800$000 
12:000$000 4S:ooo$oou 
9:600$000 38:400$000 
7 :200$000 72 :000$000 

1G: BOOSOOO 16:800$000 
12:000~000 12:0008000 
9:600$000 28:800$000 

19 :200$000 19:200$000 
12:000$000 12 :000$000 
19: 200$000 38:400$000 
16 : SOOSOOO 50:400$000 
i4 :400$000 13:200$000 
12 :000$000 36 :000$000 
9 :600$000 57 :600~000 
7 :200$000 14:400$000 
G :000$000 18 :000$000 

19 :200$000 Hl:200SOOO 
12 :000$000 24:0003000 
9 :600$000 19 :200$000 
6:000$000 30 :000$000 

19:200$000 19 :200$000 
12 :0006000 24:000$000 

G:000$000 6:000$000 
<:800!;;000 9:600$000 
t, :320SOOO 86:400$000 
7:200$000 28:800~000 
7:2008000 14:oi00SOOO 
6:000$000 ao :ooosooo 
4:800$000 2ó :000$000 
7 :2008000 36:000$000 
6:0008000 60:0008000 
5:1.00$000 54:000$000 
4:8008000 48:000$000 
6:000SOOO 6 :000$000 
4:800$000 24:000$000 
6:0005000 6 :000$000 
4 :800SOOO i4 :4008000 
6:000SOOO 30:000$000 
5:4008000 8t :000.$000 
4 :800$000 144:0008000 
4:800$000 24:000$000 
• :3208000 129 :600.'3000 
2:880$000 f 7 2 : 800$.;000 
3 :60_08000 216 :0008000 
~ :800$000 48:000$000 
2:880$000 t . '40 :000$000 
4:320$000 86:<00$000 
4:3208000 8:640$000 

3.840:840$000 
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E' lido e vai a imprimir para ser enviado á&' 
Commissões de Constituição e Justiça e de Finan-
cas, de aMordo com o § 3° do art. 146 do Regi-· 
menta, o seguinte 

PROJECTO 

N. 74- 1934 

Dá novas denominações a: funccionarios da: Estrada: de Fe1'1't>· 
Central do Bra.sil 

(Justiça, 31 e Finanças 56, de 1934) 

O Poder Legislativo decreta: 

Artigo unico. Passam a denominar-se Auxiliares de Al
moxarifes, os actuaes serventes de escriptorio, com e3:erci
cio nas Inspectorias da Estrada úe Ferro Ceutral do Brasil. 
com vencimentos mensaes de 400$000 (quatrocentos mil réis), 
consUtuindo os Auxilial.'es de Almoxarifes, a classe inicial dos 
titulados (equipa?ada em vencimentos a dos escreventes da· 
211. classe), que por effeito de promoção e independente de 
concurso, serão elevados a almoxarifes de 4a classe; revoga-· 
das as disposições em contrado. 

Justificação 

O presente projecto tem unicamente por objectivo de
finir melhor, o que não acontece com a actual categoria, a;;
funcções exercidas por esses empregados, que são, de facto, as
de auxiliares de almoxa!'ife, funccionarios que teem sob a sua 
responsabilidade, quasi todo o serviço de escripta das inspe
ctorias e demais atlribuicões inberentes aos almoxarifes. 
pelas quaes, de accordo com o regulamento da Estrada, são-, 
como os escreventes, seus directos auxiliares. 

Sala das 13essões, i5 de Setembro de f934.- Prado KeUy •. 
- Nilo de Alvarenga. - Nogueira Penido. -.Antonio Ro
drigues. - Gw11er Azevedo.- Godofredo Menezes.- Morae~ 
Paiva. - Celso Machado. - Luiz Sucupi1'a. - Lino Machado. 

9 

Memorial apresentada pelos "Serventes de es·:-riptoriow da. 
:Estrada de Ferro Central do Brasil, aos Srs. Membros da· 
Camara dos Deputados, em {O de Setembro de f934 

Os abaixo assignados, representando a classe dos Ser
ventes de Escriptorio da Estrada de Ferro .Central do Brasil, 
vêm muito respeitosamente apresentar-lhes, neste rnemoríal •. 
a justa aspiração que acalentam, certos de que, amparados 
pelos illustres representantes do povo, no augusto recinto·· 
qu~o é a Camara dos· Deputados, obterão a victoria da causa. 
que lhes inspira o mais vivo e ardoroso interesse. 
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Perscrutando-se o inicio da carreira dos funccionarios da 
"l!:strada de Ferro Central do Brasil encontramol-o, com ra
ríssimas ex c epções, na categoria dos Servent.es cte Escr1ptorio 
os quacs fornm posteriormente 9romoyidos a escreventes de 
accordo com a promulgaçãc de um decreto que os veiu bene
·ficiar, em !.5 de Fevereiro de i92Íl . 

Com o transcorrer dos tempos, foram ainda admittidos 
nos escriptorios da Estrada, não somente servent.es de escri
ptorio, mas ;:uxiliares diaristas de deposito, ajudantes de es
cripla, guardas de escripta, au;~:iliares de expediente, aponta
dores e auxiliares d:l turma de cadastro, eto . 

Em 1931, o então director desejando a unificação das 
classes e a homogeneidade das designações deliberou fossem 

-os diaristas aproveitados corno escreventes, ficando, todavia, 
a classe de Serventes do Escriptorio á margem de qualquer 
benefício financeiro, aggravando-se a circumstancia de per
tencerem a uma classe obscura, sem direitos a accesso, ca
bendo-lhes todavía encargos de grande responsabilidade e re
presentando o esforco de que dispendern um coefficiente de 

·valor indiscutivel na marcha dos scrvicos de escripta das 
lnspectorias. 

Nesta categoria de empregados, um tanto esquecida e 
·menosprezada, em consequencia talvez da sombra que o ti
tulo inexpressivo projecta sobre a classe, encontram os almo
:rarifes auxiliares competentes que conhecem de sobejo o ser
viço das Inspectorias, prestando-lhes assignalados serviços, 
.constituindo os allestados dos Engenheiros e Almoxarlfes uma 
.prova abalizada e insophlsmavel do que acabam de affírmar . 

Quando se verifica a remoção de funcoionarios do Escri
ptorio Central para as Inspectorias do Interior, é de se notar 
·que estes, embora. titulados, não se desempenham com a mes
ma s.ptidão dos novos mis téres em face dos quaes se acham, 
porquanto é de sensibilidade extrema a differença dos ser vi
ços nas lnspectorias do Interior, serviços esses que lhe são 
absolutamente exlranbos e nos quaes os serventes de escripto
rio se acham perfeitamente identificados.· 

Deante do exposto, c sendo de indubitavel valor o traba
·Iho que produzem, os serventes de escriptorio appellam para 
.que a sua designação se,ia mudada para a de Auxiliares de 
Almoxarifes, titulados, com vencimentos mensaes de 400$000 
(quatrocentos mil 1·éis) . 

A realidade dessa aspiracã.o vem em primeiro loga.r con
·.ceder-!Iles um titulo adequado ás suas attribuições e em se
gundo, offerecer o ensejo de ingressar na classe dos titulados, 
D que significa além de uma garantia, uma reparacão mere
cida ás injustiças de que a classe vem sendo victima. 

O r1roprio regulamento da Estrada de Ferro Central do 
.:Brasil det.ermina que os escreventes e serventes constituam o 
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~uadro de funccionarios das inspectorias, ficando a cargo de 
taes empregados os serviços de escripta dessas dependencias 
da Estrada, cabendo aos almoxarifes a fiscalizacão dos tra
balhos. 

Sendo o total dos funccionarios que compõem o quadro de 
serventes, em numero de 60, a:pproximadamente, e represen
tando a diaria da maioria a importancia de 10$400, ou seja 
312$00') mensaes, a. despeza decorrente com o beneficio desses 
servidores, será insignificante e trará melhor compensação 
para aquelles que lutam tenazmente em pró! do bem estar da 
família. 

Paulo de Frontin, 10 ct'e Se lembro de 1934. -Lauro Tra
.irmo. - José Fernandes Vieira. - João Luiz Garga. 

10 

E' lido c vai a imprimir, pura ser en-viado ~s 
Commissões de Constituição e Justiça, de Finan
ças, e de Estatuto de Funccional'ios Publiccs, de 
accordo com o § 3° do art. HG do R~gimento, 
o seguinte 

PRO.TEGTO 

N. 75- 193-1. 

Prov€ ao reajustantento dos funcionarias titulados da Es
trada de Ferro Therezopolis e dd outras providencias 

(Justiça 32, Financas 57, Estatuto dos Funccionarios 9, 
de 1934) 

Art. f.O Ficam reajustados, sem diminuicão de verrci
menlos, os funccionarios titulados do quadro da F3trad~ de 
Ferro Therezopolís incorporados actualmente á Estrada de 
Feno Central do Brasil. 

Art. 2.0 O pessoal tcchnico e administrativo, por >etl 
caracter rl6 estabilidade, será reajustado em !ogares (lQUiva
lentes aos actuaes de accordo com o quadro annell:o. 

Art. 3.0 A despesa correrá por conta da dotação já 1n
.cluida na ve-rba sa sub-consignaçã~ 1 da E~trad<l d~ l<'erro 
Central do Brasil. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

lusti!icaçã.o 

Essa medida de justiça já. vem se impondo ha dois annos 
_passncloB, pois just.n.mrmte naquella época em que foi feita 
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a incorporação é que deveria ter-se feito esse reajustamento-, 
o que vem trazendo grandes prejui:zos áquelles funccionarios, 
r.ão só na contagem de tempo de classe, como pecuniaria
meote . 

Deixam de figurar no quadro anneJ:o tres agentes, um 
engenheiro do trafego e um mestre de linha, por já terem 
sido reajustados no quadro da Estra.da de Ferro Central do 
Brasil . 

Sala das 'Sessões, 18 de Setembro de 193-i. - Prado. 
Keztv. - Gwver Azevedo. - Nilo Alvarenga. - Mozart Lago. 
-Abelardo Marinho . - Walter !ames Gosling. -Antonio 
Rodríg1Les. - Waldemar Motta. - Thiers Perissé , - V. de 
Toleào. 



ESTRADA Dll FERRO THEREZOPOLIS 

Quan
tidade Categorias Ven(}imentos 

i Contador ...........•• 
i Engenheiro Residente. 
t Officia.l .........•..... 
t Thesouroiro ........ , . 
f Almoxarife , ......... . 
f Esct•ivão da Pagadoria 

f Escripturario de i a ... 

4 Escripturat·ios de za .. 

1 Archivista . , ........ . 
t Auxiliar de Almoxarife 

1 Guarda-livros ....... . 
i Mestre de Offioinas .. . 

Inspector do Trafego,. 
Contra-mestl'o ...... . 

4 Machinista de 1 a, •• : • 

8 1\lachinistas de 2a .... . 

"- Chefes de trem ..... . 
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E' lido e "·ai a imprimir, para ser enviado 
ás Commissões de Segurança Nacional, de Finan
ças e de Orçamento, de accordo com o § 3° do 
art. 146 do Regimento, o ~eguinte 

PROJECTO 

N.76 -1934. 

Dispõe .tobre os o{{i~i11es a1•iadores, submarinistas e mcdicos 
radi,!ogistas da Armada e do Exercito, quando inva
lidados em serviço . 

(Segurança 17, Finanças 58 e Orçamento 26, de 1934) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Os officiaes aviadores, submarioistas ~ medicos 
radiologistas da Armada e do Exercito, quando invalidados 
em serviço e fór rn·ovada a sua invalidez po1· junta medica 
em inspecção d e saúde, serão transferidos para a Reserva, 
com os vencimentos integraes, que estiverem percebendo na 
occasião do accidente - (§ 2° do art. 34. do decreto nu
mero 4.0fS, de 9 de Janeiro de i920.) 

Art. z.o Se findo um anno de invalidez continuarem sob 
os mesmos padecimentos e no mesmo estado de saúde, com
provado ainda por nova inspecção medica, serão promovidos 
ao :POsto immediato independente de vagas . (Decreto citada 
n. 4.01.8, de 9 de Janeiro de 1920, art. 1. •, letra d / . 

Ar t . 3.o Uma vez promovidos ao posto immedi:. to, serão 
reformados com as vantagens pecuniarias que lhes competi
r em. rle accordo com o que dispõe o decreto n . L 206, de 
9 de Dezembro de 1920 . 

Art. r..o Esta lei é extensiva aos sub-officiaes, inferiores 
e praças de avia~ão e submarinistas, e seus effei ios abran
gerão aos aviadores, submarinistas e rncdicos radiologistas 
rE'.formados por invalidez em épocas anteriores á decretação 
da mesma. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1934. 

Justificação 

Nas forças armadas, os serviços de aviacão requer em 
todos -os requisitos necessarios e \ndispensaveis ao mais ri
goroso estado bygido dos officiacs e de todo o pessoal· de vôo 
a elles deditados . 

Os perigos a que estão c~postos são tão frequentes 
quanto o seu heroismo e espirito de sacrifício, a sel.·viço da 
Patria e do desenvolvimento Lias inst ituições de defesa na
cional. Est as mesmas circumstancias impõem ao Estado o 
dever de uma legislação especial de protecção e amparo em 
casos de accidente e invalidez. 

Assim tambem é de proced~r no tocante aos medicos 
radiolosislas. 

C. D. -VOLUME V 8 
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·Reconhecendo-o, o Congresso Xa~ional já tornou exten..,. 
sivo aos medicos radiologistas do E:\;ercito e da Armada as 
vantagens do decreto n. 4. 206, de 9 de Dezembro de 1921J, 
pelo decreto n. 5. 085, de 2 de Dezembro da 1926. 

Est~.; ser..-idore~ da Nação, no caso de invalidez em ser
viço, fkam ern condicões identicas aos seus çollegas r.viado
re5, bto oi, imposs ibilitados de attingir o~ altos postos da 
hil!!'3l'Chi~ m:litar. 

A lei de r;romoc;ões dos officiaes da Armada - :lecreto 
n. 4.018, de 9 de J aneiro de 1920 - estabelece a promocão 
IncontinEnt i d<J offic1al invalidado em serviço quando dis
põe na i .. t t·;, ri do seu artigo 1°, que compete ao Governo pro
mover oo: .-.flici a es no corpo da Armada; - por invalidez 
c u off;ci:~ l rrua ndo causada por lesões adquiridas em combate 
ou por a<:i:iol!!nt., &m neto de serviço; independente de aber
tura de Yagn:' inrl!spen;;ayeis á promoção nas outras bypo
t.hc;;e~ do nv!:;:no aJ•ligo . 

O rr:csmo dr·c:'•·l o. quo.: legisla sobre promoçiles ainda 
estabcleo:.; nc• i' 1° dú ~en ar I igo 34, que, depois de prorno
víuo, o offithl ~r>.ia reformado no novo posto e com as van
tagens que ll! .-, competir P.m . 

. Essa~ v:J. :< : :tge:~~ ;.ão !'egulndas pelos decretos numeros 
4. 206, {]e !l de Dezembro de 1920, e 5 .085, de 2 de Dezembro 
de 1926. 

O dec!·efo n. 4.206, d() 9 de Dezembro de 11l20 - lei 
dt at"ciden toc .3 de n·>iaciio 8 ~ubmai'inos, tornado extensivo 
e.o.;, m~díco;o r~rlio!ogi ~!a s oelo dec reto n. 5.085, de 2 ela 
Dezembro de 11125, legisla sómente e justamente sobre as van
tagens pecu:1i!u·ias que compe tem aos offici:J.es aviadores, 
sui:nnarinistn' " m edieos rarJiologistas que se invalidam em 
serviço, e á;: quaes se refere a lei de promoções. 

O espirilo do t e::tto foi, como devia sel-o, o de amparar
aos servidore:: da Patria que lhe sacrificaram a mocidade e 
o fu tu ro; e impvr~- ·;o: a applicacão da le i de promoções que 
determina ~ prornocão do official invalidado, para, em se
guida. ser-lhP. npplir.arla a reforma com as vanta{;ens pe
cuniaria!' confi!r itias pela lei de accidentes, que cori1pl~ta 
aquella, poi< a pi-i m~1rn Jpgoisla sobre promoções e l ;;egumh 
sobr<>. vant :;g-;• nô pecuniaria:> . 

O P!'(,~~:1 te projo:,cto ni.o é em rigor uma lei nova. mas 
simple~mente nma le1 esrlarecedora da e:oracta applicacão de 
leis já exi>t•'ntc~ mas que não tém sid" perfeilan1ent~ in
terpretada; - decreto n. 4. 018, de 9 de Janeiro de 1920, e 
decretos ns. 4.206, de 9 de Dezembro de 1920, e 5 .085, de 
2 de Dezembro de 1926 . 

Lei~ 0 decretos a que allude o projecto: 

Decreto n. 4. 018, de 9 de Janeiro dG 1920: 
Regula :1~ P!'<1mo(,ões dos officiaes do Corpo da Armada e 

dá outras providencias: 

Art. 1.0 Compele ao Governo promover os officiae:; r:.o 
Corpo da Armada: 

a) por antiguidade, quando o official tiver· chegado o 
numero um da escala; 

b) por merecimento, quando se recommendar por seus 
serviços e idoneidade profissional e moral; 
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c) por bravura, quando, por ordem superior ou espon
taneamente, praticar com risco da propria vida algum act& 
de heroismo, ao qual resulte ou grande damno ao inimigo 
ou reaes beneficios aó cxito d~s operações; 

dl nor invalj()pr, rio official. quando causada por lesões 
adquiridas em combate ou por accidente em acto de serviço. 

Art. 34. Para a promoção a que se l"Bfere o art. f 0 , 

lP.tr a d, é necessari o que : 
a) a invalidez 5eja verificada, em duas insp~ccões de 

3aúde; 
!I) o accidente que motivou as lesões Sl',ia comprovado, 

em inqucrito rigoroso, por um ou mais conselhos de inves
tigação para tal fim designados. 

§ 1.0 Promovido, nas condições deste artigo, o officíal 
será reformado no posto e com as vantagens que rhe com
petirem. 

§ 2.0 I'io intervallG entre a primeira e segunda inspe
ccão o official será transferido para a r&serva, com o~ ven
cimentos integraes. 

Decreto n. 4.206, de 9 de Dezembro de i92(}- Divide em 
duas categorias todo o pessoal da Aviação Militar e Naval. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu 
sancciono a seguinte resolução: 

Art. 1.0 Todo o pessoal da Aviação :Militar e Naval di
vide-se em duas categorias: 

a) pessoal navegante, que desempenha permanentemente 
missões de vôo; chefes de esquadrilhas e de pista, instructo
res de pílotag,;;m, pilotos; ~lumnos-pilotos, observadores, alu
mnos observadores, etc.; 

b) pessoal technico, que desempenha accidentalment.e 
missõe~ de vôo, mecanicos, arrnadore~, etc. ou que r:ão des
empenham mis~ões de vôo, operarias, especialistas. 

Art. 2.0 O pessoal navegante ou technico, ao soffrer 
qualquer accidente no serviço de aviação, entrará no goso 
das seguintes vantagens pecuniarias: 

a) lesão curavel : percepcão de todos os veneimt!nto3 do 
posto ou classe, inclusive gratificações especiaes do s2rvico 
de Aviação, com dir~ito a tratamento gratuito nos ho3pit.aes 
mlítares; 

b) lesão produzindo mcapacidade para o serviço militar: 
reforma no posto ou classe com todos os vencimentos da 
activa, com exclosão das gratificacões espe<3iaes do serviço 
de avhção; 

c) lesão produzindo mvalidez para qualquer Ll·abalho, 
exigindo cuidados especiaes: reforma com os vencimentos 
do posto ou classe immediatamente superior, se a victi:na 
tiver uma só pessoa de família, e mais 50$, 30$ ou 20$ meu
saes por pessoa de famitía accrescida até o limite de seis, 
conforme se trata de offícial, sub-official ou inferior, ou 
praça. 

Art. 3.° Considerem-se pessoas àe família, a mulher, 
fiiLos menores, filhas solteiras, mãe viuva, irmãos menores. 
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quando a mãe divorciada ou separ ada, os irmãos ê irmãs 
menores que viveram ás expensas da victima no momento 
do desastre. 

Art. 4.o Se o accidente produzir a JllOrie ou a morte fOr 
consequencia posterior do accjdente, a família receberá uma 
pensão mensal correspondente ao soldo do posto ou classe 
immediaiamente superior ao da victima, até tres pessoas de 
familia, e ma1s 50S, 30$ P. 20$ mensaes, até tres p essoas de 
familia accrescida, até o limite de seis. conforme se trata de 
official, sub-official ou infer ior, ou praça. 

Paragrapho unico. Para abono da pensão á familia do 
aviador fallecido, seguem-se as regras em vigor para o 
montepio e meio soldo, no que diz respeito á habililacão. 

Art. 5.0 Para os effeitos dos artigos anteriores, e para
grapho, a mãe da victima. de!de que tenha esposo inva
lido, é equiparada á mãe vi uva de que trata o art. 3"'. 

Art. 6.0 Para os effeilos dos artigos anteriores, o pes
soal tecbnico ac!!idcntalmente embarcado terá a~ mesmas 
vantagens, sendo tostas calculadas pelo valor do ordenado ou 
soldo, segundo se trata de civil ou militar . 

Art. 7.0 Esta lei retroagirá ao pessoal ou pessoas de 
suas famílias. de Que tratam os arts. i 0 , 30 e 40 e seu para
grapho, e que estando nas condições do art . 2° tenham 3ido 
victimas de accidentes em serviços · de Aviacão :'11iiitar em 
qualQuer tempo. 

Art. 8.0 As di.sposicões desta lei são applicaveis, em 
todos os effeitos, aos submarinistas e pessoal de navega
cão submarina da Armada Nacional. 

Art. 9.0 O soldo do posto ou classe immediatamente su
perior ao da victima que se refere o art. 40 d!!Sta lei, 
é o da tabella pela qual recebia o aviador ou submarinista 
na occasião do desastre. 

Art. i O. Tratando-se de qualquer praça de graduacão 
inferior á rie r.abo (soldado, anspecada, grumete e mar inhei
ros de f&. e ze. classes), a classe superior a que se 1·efere 
a presente lei é a de cabo . · 

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

12 

Decreto n. 5. 085, de 2 de Dezembro de 1926. 
Torna extensivas aos medicas do Exercito e da Armada, 

víctimados pelo exercício da profissão de radiolol!=ista, as 
vantagens do decreto n. 4. 206, de 9 de Dezembro de 1920. 

O P r esidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faca saber que o Congresso Nacional decretou e eu 

sancciono a seguinte resolução: 
Artigo unico. Ficam extensivas aos medicas do Exercito 

e da Armada, victimados por lesões produzidas pelo exeroicio 
da profissão de rar!i olo~tista. as vantagens constar.tes ·Jo de
creto n. 4.206, de 9 de Dezembro de 1920, revogadas as dis
r.osiç.õcs em contrario. 

Rio de Janlliro, 17 de Setembro de !.934. - Prado K eUy. 
- Asdrubal Gwyer de Azevedo. - Nilo de Alvarenga. -
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Godofredo Menezes. -Nogueira Penido. -Celso Machado. 
-Moraes Paiva. - Lui~ Clemente. - Lino Machadn . .-..~ 
·Antonio Rodrigues. - Mozart Lago. 

13 

E' lido e vai a imprimir, para stor rernettido 
ás Commiõsões de Segurança Nacional, de Con
stituição e Justi~a e de Finanças. de accordo com 
o paragrapho 3° d() art. 146 do Re;;tmento, o 
seguinte 

PI\OJ'ECTO 

N. 78 - 1g3-\ 

Torna extensivas aos o(ficiaes das poltcias militares dos 
Estados as garantias de que gosam os da Policia Milt
tar do Districto Federal. 

(Segurança i8, Justica 33 e Financas 60, de 1934) 

ConsidP.rando que compP.I.e á TJnião legislar sobre as 
garantias dos membros das Policias Militares (Constituição 
Fede.ral, art. 5°, alínea i ) ; 

Considerando que a garantia da patente do ofricial de 
Poiicia l\Ii litar varia de Estado para Estado; 

Considerando que a indivíduos ou corporacões com 
iguaes deveres devem caber iguaes direitos; 

Considerando que é indispe·nsavel ao official, para que 
possa cumprir bem os seus deveres, a segurança do seu 
posto; 

Considerando que a Constituição Federal colloca as 
Policias Militares no mesmo pé de igualdade, como reserva 
(art . 167) ; 

Considerando mais que os officiaes da Policia Militar 
do Districto Federal já. têm garantidas as suas patentes: 
"Só no caso de condemnacão a mais de dois annos de prisão 
por sentença passada em julgado os officiaes da Policia Mi
litar do Districto Federal perderão os postos e honras mi
litares de suas patentesM (Art. 20 do decreto n. 22.908, de 
iO de Julho de f933;) 

Considerando que os offici:tes do Exercito, da Armada 
e do Corpo de Bombeiros do Dislricto Federal têm igual
mente as suas patentes garantidas; 

C'.onsiàerando ainda que os grandes servicos prestado~ 
á Nat)ào pelas P olicias Militares, na paz e na guerra, acon
selham e justificam, até por equidade, a medida que plei
teamos, o Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.o E' extensivo aos officiaes das Polícias Milita
res dos Estados o disposto no art . 2° do decreto n. 22.908, 
de 10 de Julho de 1933, publicado no Diario Official de 12 
dos mesmos mez e anno. 

Art. 2.o Revogam-se as disposicões em contrario. 
Sala das Sessões, 25 de Setembro de 1934. - Negreiros 

Falcão. - Z~roastro Gouveia . - Acvr Medeiros . - Rti.y 
Santiago . - Acurcio Torres. 
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São successivamente lidos e vão a imprimir 

para serem enviados á Commissão de Constitui
ção e Justiça, de accordo com o paragrapho 3° do 
art. 146 do Regimento, os seguintes 

PR01ECT03 

N. 79 - 1934 

Regula o processo de mandado de s~g~ra.nça 

(Justiça, 35, de 1934) 

A Camara dos Deputados resolve: 

Art. 1.0 No processo do mandado d e segurança, o juiz 
ou tribunal competente para conhecer do pedido, mandará 
autuar a petição e documentos que a instruirem, officiando 
á autoridade coactora para que informe sobre as allegações 
do requerente, dentro d o pra2:o que lhe tOr marcado, não 
e.xoodente de cinco dias. No mesmo despacho determinará a 
citação dD representante judicial da pessõa de direilD pu
blico interessada. 

§ f.O Com a resposta da autorid-ade ou vencido o pra
zo sem que ella seja dada, serão os autos conclusos ao juiz. 
que mandará abrir vista ao procurador da União, Estado ou 
Município, por 48 horas, podendo esse prazo ser prorogado 
por mais 24 horas, se fõr r equer ido. · 

§ 2.0 Em seguida serão os autos conclusos ao juiz que 
dará a sentença dentro do prazo de cinco dias . 

§ 3.0 O juiz pod-erá converter o julgamento em diligen~ 
cia se assim j ulgar necessario ao seu proprio esclarecimen~ 
to, contanto que o faca nas 48 horas seguintes á conclusão 
dos autos, devt>ndo a mesma diligencia ser satisf~ita no 
prazo maxtmo de 72 horas. 

Art. 2.o Da decisão que conceder o mandado de segu
rança o juiz recorrerá ez-o(ficio para a instancia superior, 
sem prejuízo, porém, da e"Jtecuçãc do mandado. Da decisão 
denegatoria ou da que, por uma preliminar, a essa se possa 
equiparar, caberá recurso da parte . . 

Paragrapho uni co. O processo do r ecursD será o mesmo 
do de habeas-corpus . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposiQ{íes em contrario. 
~ala das 13essões, 25 de Setembro de 1934 . - Nogue{ra 

Penido . - Moraes Paiva. - Edwald Possolo . - Lttú Su
cupira. - Alipio Cnstallat. - Vasco Tol edo. - K erginal.do 
Cavalcanti . - Mario Caiado , - Amaral Pei3:oto _ - Al
berto Rosetli. - Ji'erreira Netto, - Waldemar Motta. 

J ustifi caçtí.o 

O processo do habeas-co-rpus a que a Constituição man
da ~ujeitar o mandado de seguranca não está uniformemente 
p-receituado na legislação nacional . Ainda que, em suas ba~ 
ses, seja identico, regulam-n'o variadamente em seus deta-
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lhes e recursos as leis federaes e as leis estaduaes de p:;:o
cesso. 

Por cutro lado, o processo, sendo o de ha/Jeas-corpu$ 
terá de obedecer a uma particularida;de de que nos habeas
corpus não se cogita. E tal é a audiencia da pessoa de di
reito publico interessada em defender o acto impugnado, que 
promanou de um seu preposto, delegado ou funccionario. 

Essa pessoa jur-ídica terá de ser citada inicialmente, para 
o effeito da repara~ll.o civil que decorrer do acto illegal. 

Além disse, ficou assegurado pela Constituição o direito 
da Farenda Publica a usar da acção regressiva contra o 
Zunccionario ou autoridade que houver violentado qualquer 
direito. De modo que será. preciso considerar a autoridade 
coactora ou funccionario responsavel pela pratica do acto il
legal, valendo como ci tação a audiencia ou pedido de infor
mação ordenooo pelo juí:z. 

Assim. tambem os recursos: Ha toda a conveniencia em 
r~ular os recursos ex-officio das decisões conce5sivas. Esse 
reC'Jrso não está excluído p ela Gonstituição nos pontos em 
que ell<! autoriza o recurso das decisões deneqa.torias de ha
beas-corpus exactamente porque se trata de habeas-corpus, 
só a este se restringindo a prohibição. 

Aliás, a Corte Suprema já admitliu recurso ex-o[[icio de 
mandado de segurança concedido pelo juiz federa l da 2a. Vara 
e interposto por esse preclaro magistrado. 

A necessidade de tal recurso não precisa ser demonstra
da. E' o meio de subordinar á confirmação ou revogação au
tomatica das instancias superiores os mandados de segu
rança, corrigindo-se assim de prompto possiveis erros da ins
tancia ii::t!erior, dada a celeridade do respectivo processo. 

15 

N. 80- 1934 

Regula a composição da COrte de Appellaçdo do Districto Fe
deral e o provimento das v agas que occorrerem na llUI
tíça local do mesmo dístricto. 

(Justica 36, de t934} 

O Poder Legislativo deereta: 

Ar t . t.o Na Côrle de Appellação do Districto Federal, as 
vagas de desembargador que a parti!' da vlgencia da Consti~ 
tuicão coincidirem com os ordinaes de cinco e seus multiplos, 
serão preenchidas por advogados ou membros do ministerio 
publico, de notorio merecimento e r eputação JJ!ibada, esco
lhidos de lista tríplice, que o t ribunal organizará por vota
<;ão em escmtinio secr eto. 

Art. 2.0 As demais vagas de desembargador e todas a! 
de juiz de direito, cabíveis, as primeiras aos juizes de direi
to, e as ultimas, aos pretores, serão preenchidas, dois terço~ 
por antiguidade de classe e um terço por mer ecimento a co
meçar por aquella, feitas as respectivas escolhas na fórma 
legal. 

Paragrapbo unico . Taes criterios serão na mesma pro
porção observados, sempre qu1! dois ou mais juizes requere-
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rem transferencía para a vaga aberta na classe a que já per· 
tençam. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposiç~s em contrario. 
Sala das Sessões, 25 de S_etcmbro de flf34. - Ferreira 

de Souza. 

Justi(ica.çiio 

As medidas constantes do projecto de lei, que ora ie
mos a honra. de offerecer á consideração da Camara dos 
Deputados , en~ontram sua cabal justificativa, nas pondera-
ções a seguir : -

.Assegurou a Constituicão da. Republica aos juizes sin
gulares das Justiças dos :Estados e do Districlo Federal e 
Terriíoric do Acre, a investidura nos gráus superiores me
diant e accesso po!' antíguidade de ·classe e por merecimento 
(artigos i 05 e 10-i, letra !1) ; 

A essa garantia de promoção creou o legislador const.i~ 
tuinte apenas uma excepção, a do paragrapho 6° do art. J.Oi, 
assim redigido: 

"Na composição dos tribunaes superiores, serão reserva· 
dos lagares, correspondentes a um quinto do numero total, 
para que sejam preenchidos pox: advogados, ou membl'us do 
Ministerio Publico, de notorio merecimento e reputa~!io illi· 
bada, escolhidos de lista tríplice, organizada na forma do pa~ 
mgrapho 3°. " 

Dados. os termos do mandamento constitucional, ficou ai 
legislador ordínario, federal ou estadual, a tarefa de regular 
o modo de execução desse preceito. 

E como compete á Camara dos Deputados legislar sobre 
a divisão e a organização judicíaria do Distr icto Federat 
(arts. 39, letra e, 5° inciso XIX, letra b, e 91, inc . I letra c) , 
corre~lhe o dever de, desde logo, prover a respeito da ma~ 
teria, afim de que receba o dispo:dtivo referido immediata. 
2PPlicacão. Só a deve ter para o futuro, isto é, a medida que 
forem oc~orrendo vagas no seio dos tribunaes superiores. 

Essa interpretação é a mais razoavel, eis que decorre, 
tanto da normal destinação de um preceito de lei (regular a 
ma teria para o futuro) , quanlo dos prOIJrios termos em que 
~stá a norma redigida . 

Em verdade, só esqueei!ndo a letra do texto e eontra· 
riando o espírito do legislador, é que se poderia adrnittir hou
vesse a Constituição ordenado desde logo se procedesse a 
um exame na composiciio desses tribunaes, para em seguida, 
os ajustar á proporção mencicnada, interpretação aliás in· 
exequivel ant~ a Constituição mesma, porque impeditiva, ella 
propria, do afastamento dos juizes cujas vagas fossem ne
cessarias ao immediato reajustamento. 

Ainda ass im comprehendida, a disposição em apreço 
não poderia trazer qualquer modificação immediata na 
composição da Côrte de Appellação do Districto Federal, 
por já conter esta mais de um quinto de seus juizes no
meados entre advogados e membros do Ministerio Publico. 
Fac i! demonstral-o: 

Sendo esse tribunal constituído de 23 juizes, quatro le
gares equivalem a um quinto do numero total delles, des
prezada a fraeção em que se expressa o quociente da divi-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em OB/101201 5 09:14 - Pêgina 21 ae 114 

- i~f-

são, por se tratar de medida exc-:pclonal e sacrificadora das 
garantias e vantagens, tão accentuadamente assegurados 
pela Const.ituição aos juizes de primeira instancia. 

Cinco dos act uaes çlesembargadores desse tribunal nel
le ingressaram, sahindo tres da Chefia dó Ministerio Pu
blico Local (decreto n. 1·6. 273, de 20 de Dezembro de i923, 
art. 339; decreto n. 19.720, de 20 de Fevereiro de 1931, ar
tigo 4° e decreto n. 23 . 220, de 17 de Outubro de i 933, ar
tigo 2"), e dois, àa advocacia (lei n. 5. 053, de 6 de No·vem
bro de 1926, art. 34) , cumprindo notar que afóra esses, 
dois. outros juizes ha que vieram, um da magistratura de 
Minas Geraes, e o outro, da Just1ça Milita r Federal. 

Essa qualificação profissional dos desembargadores no
meados em virtude da lei n. 5. 053, é r econhecida e affir
mada por elles proprios, no longo <u•razoado que em defesa 
da legitimiãade de sua investidura publicaram na Revi$ta 
de Jurispr-udencia Brasileira (vol. I, pag. 438) , e onde, de
pois de affirmare!Il que ~exerciam a magistratura e a ad
vocacia" perguntam: "Os nomeados er am ou não, bachareis 
em direito, um magistrado estadual, outro federa! e os ou
tros advogados com pratica nas r espectivas magistraturas 
e na advocacia"( 

Em b es condições, forca é reconhecer, a determinação 
constitucional, no tocante á Justi~a do Districto Federal, 
já se acha cumprida até em demasia, restando, portanto, ao 
legislador ordinario apenas a tarefa de designar entre os 
cinco lagares mencionados acima, os quatro que deveriam 
ser reservados ao cumprimento da norma do referido pa
ragrapho 6<>. 

Essa seria sem duvida a conducta a seguir pelo legis
Lador si entendesse o preceito, não no seu alcance normal, 
de app!icacão para o futuro e á. medida Que os logares va
gassem, mas, ao contrario, se lh e desse a inLelligencia es
tranha de o considerar del.erminante de uma immediata re
visão nos quadros dos tribunaes superiorc~ . 

Guardar-se-á, portanto, e f ielmente, a regra da C-onsti
tuição, t·eservando, daqui por deaote, p ara serem preen
chidas por advogados e membros do Minisl.erio Publico, as 
vagas de desrmbargador que coincidirem com os numeras 
orJinaes de cinco e seus mu!Liplos. 

No tocante a promoções, a Con~tituil:-ão, aos jui:~:es dos 
Estados, Districto Federal e Terrilor io do Acre, apenas as
segurou que seriam invesl.idos em gráus superiores por an
tiguidade de classe e merecimento, deix:ando ao legislador 
ordinario, es!.adual ou federal, a distribuição das vagas en
l.r e esses dois criterios. : mpõe- se, nessas condições, ao le
gislador federal a obrigação de r egular sem demora a ma
teria no que diz respeitQ á Justiça do Districto Federal, 
onde numerosos sendo os quadros, podem surgir vagas cuja 
distribuição pelos mencionados criterios n ão está ainda 
feita, embora indique o bom senso, que na ausencia de ou
tra distribuí~ão legal, devem ser observados alte1'nadamente 
os críterios constitcuianaes, a começar pelo primeiro enun
ciado. 

Ante .:-.. selec~ão prevista n o paragrapho 2° do artigo 
104 da Constituicão, e ponderado que os juizes do Distr'icto 
Federal sãQ providos todos mediante concurso, apresenta-se 
a antiguidade de classe como o meio mais conveniente de 
promocão aos gráus superiores, deixado entretanto aos ca-
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sos de merecimento real, uma opl)ortunidade em cada tres 
vagas. 

Sala das Sessões, 25 de Setembro de 1934. - F erreira 
de Souza. - Luiz Sttcupira. - Xavier de Oliveira . 
Edwald Possolo. - Francisco de Moura . - Ranulpho Pi
nheiro Lima. - .<l.dolpho Bergamini. - Acttrcio Torres . 
- He'Tlrique Bayma. - ::>rado Kell11. - K erginaldo Caval
canti. - Alberto Roselli. 

1-6 

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

Tem a palavra o Sr. Zoroastro Gouvêa. 

O Sr. Zoroastro Gouveia - Sr. Presidente, "Rica", uma 
das personagens sympatbicas das Lettres Pl!1'$annes, es
creve Sighele, definia os manicomios como ca"Sns em que os 
francezes costumavam encerrar alguns d•lidos, af!m de per
suadirem os demais de que estavam na posse de seu perfei
to juizo . Proposíto analogo - diz o sociologo italiano - po
der-se-ia attribuir ás penitenciarias, onde a S('ciedade bur
gueza trancafia um numero limitado de crimino~os para con
vencer a todo o mundo de que os que deixa em 1iberdade sãü 
honestos .. . 

Nunca, Sr. Presidente, como na actualid1rle brasilica. 
se nos deparou tão flagrante essa verdede. acenada pelo 
grande publicista italiano . 

Aliás, a accão da policia não se limita a essa parciali
dade de prender numero insignificante de cr iminosos . Ella, 
dentro da cultura burgueza, possue actividade mu ito mais 
erodenle, ·muito mais perniciosa . E, tal actividade foi posta 
a calvo, pela penna magistral de Hamem, quando induziu 
que, muitas vezes, no e:s:er cic!o de certas profissões, encon
tnm t~mperamentos criminosos vasão uecessaria á sua ín
dole nefasta. Constituem certas carreiras verdadeiros suc
cedanens a salvo do Codigo Penal das formas ualuraes e ar
riscadas da criminalidade. 

Medicas, diz elle, se dedicam especialmente á v iviseccão. 
ao exercício das laparatomias, para poderem, assim, r epas
tar suas vistas e sua alma cruel no espectaculo das carnes 
retalhadas . Em cet·tos r atões forenses ha estofo enfestado 
de pun!l"uist.a . Ao corpo pnlicial, sobretudo á policia secre
ta, vão dar os detrictos moraes da. sociedade os caciques 
mangrados, os torc10narios pus illanimes, os do~potas de ter
ceira ordem, mastins a que o capitalismo caceteiro offerece 
o ense.io do banditi smo á sornbra da lei. 

Aliás, Sr . Presideute, havemos de c-1nvir e::n que, para 
esse papel de cerberos dos privHegios capllalis t.'l.s, os homens 
de sentimentos finos, de coracão humanttario. e'• id~ntemen
b não podem servir. E o luxo ostentoso de cinismo e cruel
dade, com que os esbirros da denominada Ordem Social vêm 
exercendo ás cegas sua funccão r epressiva contra pacatos 
obreiros, syndicatos -l ega.es e partidos de esquerda, levam 
as ior~as e>re:anizadas desta a suspeitarem sob taes atropela~ 
m~>ntos policialescos a existencia duma trama governa
mental-facista para a mobilização contra os socialistas das 
hordas assassinas e caceteiras de malandros inconscirntes e 
astutos cr iminaloicles tran!<figurados em anjos-custodios <ia 
paz dos lares o da ordem das ruas. Conhecemc:>s sobre o as-
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sumpto abundante literatura. Sabemos que, nos instantes 
agudo~ de terror, os capitalistas indígenas e alienígenas, mui 
lampe1ramente installados na intimidade da seus mandata
rios, os homens do governo, e de seus servíçaes, os chefes de 
pohcia, se abalançam at..é ao dese!'!co de estipendiarem directa 
e supplementarmef!.t~ ~s beleg~ins para que, como agentes 
provocadores, precipitem as slluações af1m cte forçarem a 
mão ás autoridade~ porventura ponderadas; e, como instru
mentos de vingança ou choque, chacinem os ~hefes proJeta
rios, os mdisponha com o publicc atravos de :notins adrede 
armados para lhes serem attribuidos ... 

Posso com imparcialidade Sr. Pi'esidente prestar 
neste instante, meu depoimento sobre o que succeéie no Es
tado de S. Paulo. 

Alli, todas as vezes em que, nos comicio~. e policia -
e tenho a relatar que muitas vezes, feli7.rnentc, isso se tem 
dado, - comparece, communicando seu propcsito de colla
borar com a commissão organizadora, para m:1nter a ordem. 
aquelles se desenvolvem numa completa llarml'nia, sem per
turbacões e sem correrias. Quando, porem. a policia, a ser
viço do clero e a serviço da reacção fascisti:at:ln, como em 
Ribeirão Preto e Araraquara, se põe, manT.>osamente, ao lado 
dessas forcas ultramontanas e reaccionarias, temos tido a 
lamentar occorrencias e scenas que, do !.mrlesco, poderiam 
perfeitamente pender para o tragico, poi~, contando com a 
impunidade, viram valentes, nossos opp()S!Iores ... 

Esse renouveav: do ultramontanismo, ligado á reacção 
violenta, é fructo directo da Coustitui~ão adoptalla ha pou
cos dias. Nella se alicerçam os poderes du cle:-o, conõagram
se as forças da reacção clerical. E eis que, os nossos vigarios, 
á frente de esquadras, Juzidas c elegantes, de ~,eatas mais 
ou menos jovens, já se sentem com o direito de, em praca 
publica, empecerem a pregação pacifica das idéas, ameaça
rem na sua integridade physica, os deputados qu(' ell~s, en
chendo as bochechas, costumam proclar:J';l' qunndo d() sua 
grey, representantes da soberania nacionr.1 '... Fresca sobe
rania essa, por tal forma desacatada nos •ogr'ldouros publi
cas pelo cacarejar do beaterio regido pelo orn()jo de bocaes 
padralhões 1 (Riso.) 

Em Araraquara, dois padres vestidos de S11as insígnias 
ta'ares, ao lado de um grupo de rancidas beldades de sacris
tia (Ri$0) e de um pugilo de integralistas, mal comecei a 
discorrer sobre as realizações da Russia Sovietica para com
PI'Ovar, o que seria muito natural, as possibilidades concre
tas do ;;ocislismo, investem contra nós, aos gritos - não sei 
si Lambem cntholicos - de "Ana.uôl Ana.uê!" e esganiçados 
"Viva Nossa Senhora!~ "Viva Jesusl~, o que dava, Aqu!llo 
tudo, um vago asJ?ecto de candomblé, apesar do tragico que a 
ignorancia revelava; cresceram contra nós e, sómente nossa 
energia e a <lo grupo QUP. nos acompanhava, l)uderam obstar 
um desastre epithelial para muitos e uma nodoa.para os bra
zões de c.idade libertada hoje, que é a de Araraquara. O com
rnissari o de policia, entretanto, ao invés de exigir dos inter
ruptores respeito ao nosso direito de reunião sn pretendia, 
desde o inicio, que deixassemos de exercGl-o. em nome da 
ordem! Bem subtil a pretensão do homemzinhol.. . (Riso.) 

Sr. Presidente: se a policia e todos os poderes estataes 
se acham a serviço da inquisição clerical, d: l~.mpeonismo 
tonsurado, como havemos de e:qJlicar esse ph~nomeno? 
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Um ideologo romantico, desse escrivinh·dores. de pu
nhos rendados á Buffon, sem a sciencia do g!'ande natura
lista e scinti!lante estylista francez, procuraria, numa ma
romila ou num principio geral qualquer, a e"'!!'pl!cação. Nós, 
entretanto, os marxistas, temoi-a feita e refeita na pratica. 
O clero catholico é ·o maior alliado do capitalismo, e, como 

a republica no Brasil não :passa de dict.adur~ capitalista, 
entra. em desespero de causa. a prestar mãJ forte á Igreja. 

Irrefutavel se nos antolha que a fonte economica ori
gina as formas de organização da sociedade e. até, as for
mas da aclividade mental dos povos em t.odoos os tempos. 
Por isso, o Estado, infelizmente, apr eciado através da sua 
historia e do seu conceito, nada mais ·é do l!Uú um orgão 
de dominação de cla-sse. Elle assim nos apparece na anti
guidade, onde. pela conquista e pela e~polia~ào, se firma. 
E, se nos abalanoarmos a investigacões etiologicas sobre as 
orí~ens das instituições sociaes, chegaremos. forçosamente, 
á conclusão marxista a que chegaram, per exemplo, Moli
nari que, entretanto, não é socialista nen mat·,;;i~la, e Spen
cer, o maior philosopho individualista de todos os tempos. 
Este é o primeiro a concordar em que - não pode ser a Iam i~ 
lia, quer se apresente sob a forma de pl!.tríar.':>.io, quer sob 
a de matriarcado, a cellula-mater do E.stado, como não póde 
ser a cellu la-mater da sociedade. E o raciocínio é irrespon
divel, sobretudo através das palavras de n::.<;so emin<'nle ju
r ista, o Profe~sor José Eduardo cia. Fonseca, em <;eu livro In
troducção ao Di?·eito Publico. Tambem este autor não é mar-
:>ista nem socialista. · 

Mas - explana perfeitamevte elle - um instituto ho
mogeneo e differenciado como é a familia nãü pode dar ori
!?Crn ao Estado. porque a nece3sidade pi·atic:! e ideologica 
do Estado emerge no momento em qup, urge ~ubmeter e 
discir linar quantidades e forcas heterogenea~. j>ncaminhan
clo-as para uma determinada finalidade. F sse momento sur
ge na historia justamente quando a pre3sá.o das migrações e 
elas lulas í r ibacs, dynamizadas pelo economlsmo central do 
apaprelho dcl.erministico da historia, fez sur!7irem as pri
meiras organizações militares. Observo, a proposito, que, 
por haver, em celebre comicio, dissertado derredor esse Lhe
ma curialissimo, aertos ignorantões de Ribeirão Preto me 
incriminaram de e::tigir peremptoriamente a. . . dissolução 
da família! (Riso.) 

O Estado apresenta, nos primordios, a forma de 3llto
ridade m ilitarizada, que jamais perderá. até os tempos de 
h oje; e, sempre, desde então, é posto a serviço de uma classe; 
e, como detentor da maior !orca, vae usurpando, num cres
cendo perpetuo, toda a autoridade social. 

Roma o era da classe dos senhores, da classe dos pos
suidores da terra c do capital, contra os que n'lo possuíam e 
contra os escravos. Utili~ando aquelles contra estes, orga
nizou verdadeiras guerras economicas, de rapio•a para apri
sionar povos inteiros, e não sómente espoliai-os do ca
pital aue t::o\wessem coalhado, como, ainda, obrigal-os ao 
trabalh~ dml.nrno e infatigavel na escravatura, em que 
tinha a sua principal fonte de riqueza. 

Outro não foi o modo de produção da Grecia, - econo
mia esclavagi~ta. 

Sobrevem a invasão dos barbaros. Começam os ger•
mes rlo ! endalismo. Sahimos da economia esctavagista. 'flat'a 
a economia !e~dal, de escravidão atenuada. Com o edito de 
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Kier-y-sur...Oise, 877, Carlo~. o Calvo, institue o regime !eu• 
da/ e vetn•):. o Estado, de novo, embora !raccionado, pelo 
feudalismo, em centenas e milhares de pe([ueninas sysle
~latizaçé'l ~ autoritarias, ás mãos de uma classe, a serviço da 
classe cos possuidores, dos ricos, contra os servos da gléba, 
os artesãos. os peqúenos mercadores, os pobres em geral. 

O proprio desenvolvimento da economia causa, afinal, 
a queda. do feudalismo. Em redGr, e á sombr a dos castello~ 
feudal'~, os burgos simplesmente commerciaes se haviam 
organizado. O artesanato evoluíra de uma especie de servo 
profiS$ional, ás ordens do senhor feudal, para o de pro
ductor individual de riqueza em !rente ao mercado muni
Cipal. Esse commercio dilata suas lindes; E~is urdida a eco
nomia x.acional c, com a economia naci<>nal, a necessidade, 
tambem, da m .cionalização methodizada do poder . Ahi est:í 
porque oe reis. alliados aos productores mais fortes de 
entàH, q·<.Je eram os burguezes, os commerciantes, os donos 
dos meios de produccão, conseguem imp6r ao feudalismo a 
monarchia e inaugurar nova epoca na historia. 

L•"ntro mesmo desse monarchismo, porém, gPacas a<>s 
resquícios da feudalidads subsistente, empeços de cunho 
distr ibuitorio, aduaneiro e ,iuridico obstam o evoluir do 
syst(;ma novo de produccão, que já era o systema capita
list.a em andamento. 

Aht estão os germes do choque definitivo em que os 
burg.!ezes, propugnando cada vez a maior libertacão poliLica 
dos homens, para o fim da captacão economica delles, con
seguf'nl triumphar na revolução franceza, pela proclamacão 
do triptico - ~Igualdade, fraternidade, liberdade~ - que 
envolvia, entretanto, na insufficiencia dos dados pragmati
cos com que se fundamentava, uma contradicção e uma hy
pocrísia. Com effeíto, não pode haver liberdade, nem fra
ternidade onde não existem mínimos possíveis de igualda
de,. e não pode existir um mínimo de igualdade onde não 
se dê a equiparação economica. Assim. a maior antino~ 
m ia burgueza é affirmar que os homens são livres ho.íe 
em dia e iguaes perante a lei. Nem mesmo perante o direito, 
nem rr,esmo perante a lei, uem mesmo perante os tribu
naes os homens são iguaes no presente. Como advog:1do, 
o.inón no tcmno em que milit.ava nas fillliras burguer.as, 
muitas vezes ama.rguei, no intimo do meu coração e da mi• 
nha consciencia, as injustiças levadas a effcito peia ma~~s
tratura dominante no Paiz (muito bem), e injusticas acima 
das quaes os juizes, por mais honestos que sejam, por maí.:> 
dignos que sejam pessoalmente, não se podem nem se po
det·:io elevar. (ApoiadO$}. 

Pergunto: como estar em Pé de egualdade perante a lei 
e perante o tribunal com n que níio tem eira nem beira o 
homem que possue milhares de contos e pode, port.a.nto, 
processar justificações abundantes, appellar para os advo
gados mais astutos e mais cultos, tomar a seu servzço pro
fissionaes de todas as espheras para o fim das consultas e dos 
lttudos periciaes em que se devem fundar, afinal, as sen
tenças decisorias? Como dizer que esse homem é egual pe
rante a lei, aos po.bres colonos, de um dos quaes, ainda ha 
J)OU~,os dias, na Capital de São Paulo eu tinha em minhas 
mãos a caderneta. credor que era da fazenda l)or al'!tuns 
contos de reis, e expulso della justamente nas vesperas da 
colheita, quando terminavam cs quatro annos de contracto 
de meiação? Igual ao patrão esse espoliado, roubado, sem 
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poder bater âs portas do tribunal, sendo inutil mesmo que 
o fizesse, porquanto o patrão, riquíssimo, pela espoliacão 
passada de seus avós, e pela propría;-podia continuar bur
lando a lei, burlando o Direito, burlando a Justiça, bur
lando o christiunismu, bm·lando a consdeucia humana, a 
impor a sua ganancia ás necessidades imperiosas da justiça? 
(Muito bem) . 

É, portanto, uma hypocrisia, uma contradição calva o 
affirmar-se que existe liberdade e egualdade no Brasil. 

O SR. JosÉ T>ll SA- Existe. 
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Diz o nobre collega 

por Pernambuco que existe; vou dissentir do nobre collega. 
fundando-me, para isso, em palavras do seu chefe, osten
sivo ho,Je, que é o Sr. Getulio Vargas, o qual, em um dos 
seus discursos no node da Republica, preparando já, agei
lando já a sua candidatura para o quadriennío constitucional, 
declara•ra que, se possuíamos uma. patria formidavel pela 
extensão c maravilhosa pela riqueza, ainda não a edificá
ramos no sentido da alta moralidade da Justiça] 

Quero crer que a expressão do meu collega foi apenu;; 
uma destas incoercíveis baforadas romanticas de cultura. 
burgueza, que llle ensinou a ver na patria como que o ful
cro, o ponlo de interseccão do todas a~ linhas das aspira
ções humanas para a alta idealidade, supremo bem por 
que se deve morrer, garante supremo da justiça e ventura. 
No entanto, que " palria" na realidade? Por um lado, é 
o resultado da evolução economíca das energias unificado
ras da produccão. A Allemanha não foi creada por Bismarck, 
pela casa dos Hoenzollern; o que fez, sobretudo, a unidade 
política da Allemanha foi Zollverein, foi a unidade adua
neira das nações germani~as. 

De um lado, se formam as patrias por imperativos de 
troca mercantil; àe outro lado, se mantem, com as forcas 
militares addictus á defesa do patrimonio da classe se
nhoril. (Brooks Adams, "Lei> da la ·Civilisation") .. 

E' uma bul'la, por conseguinte, desejar-se, Sr. Presi
dente, q1:c o prolclnrin, explorado e espoliado, sinta, na com
munhão de direito, para a qual não foi chamado, antes, da 
qual é constantemente repellido, os mesmos motivos de uni
ficacão, de enlhusiasmo e de luta que encontram os burgue
zes, mutlos dos quacs, como os que exercem cargos não 
raro da maior responsabilidade na Mminislracão e, até, 
na gestão economica do Paiz, estão umbc]lical e, inseparavel
menle, lig•tdos aos criminosos e vorazes interes;;es do imp{'
rialismo in! crnacional predatol'io. 

O S!\, VAsco DE TOL.IlDo - De que somos simples co
lonia. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA- Assim, Sr. Presidente, 
em razões claras fundamos, nós, os marxista~, as nossas 
convicções como as nossas esperanças. Não temos a ingenui
dade de pedir ao Governo do Sr. Gett~lio Vargas mais que 
moderação e jamais que faca administração para o trab::tlha
dor, que 1'aça administração para o povo brasileiro, porque 
o Estado é arma da classe que governa uma Nacão, submet
tendo as suas massas aos interesses dos dominadores. Ora, 
no Brasil. Sr. Presidente, quem domina ainda são os her
deiros dos preadores dos indios, dos escravisadorDs de afri
canos, hoje escravos do capi!alismo internacional, comedi
antes dum natriotismo. QUe não teem, nem podem ter t Pa-



C&n•e dot0$1Aados-lmpres:soem 061'10J2015 09:14 - Págna 27 de114 

- f27-. 

triotismo, antes que tudo, segundo nós, os socialistas e mar
xistas; o concebemos, é amór á massa immensa do povo 
brasileiro, dos que. trabalham s ob o mesmo estellario e sobre 
o mesmo habitaculo, que é a terra; aos que nos sertões de 
Minas, de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, labutam de 
sol a sol, sem esperança, soffrem desde o começo ao termi
nar do mmo, sem hausto de repouso, nem de alegria; a 
todos os que, pela malfadada administração carthagineza do 
paiz, est.ão sendo afastados dos beneficios da cultura, dos 
fructos da economia, dos produci,os da intelJigencia e do 
trabalho! (Muito bem) • 

.Patriotismo tem de ser o amõr ao povo brasileiro; mas, 
povo brasileiro, não são os 800.000 possuidor-es de terra, ter
ra roubada aos guaranys, terra conquistada, terra que pro
duziu e produz pela servidão dos seus autochtones e pelo 
ergastulamento dos africanos; terra que ainda hoje produz 
pela espoliação leg-alizada do trabalho, e só por isso: porque 
a economia e o Estado est;i.o adstrictos a consagrarem o lu
cro e poder a alguns, e não á satisfação legitima das neces
sidades geraes. O Brasil, que podia ser hoje uma Chanaan, 
não passa. Sr. Presidente, de um ergastulo superintendido 
pelos senhores de Londres e de Nova York. E quaes são 
estes senhores? Os de Londres. por exemplo, envergando os 
fracks e as casacas que dão brado de elegancia ao mundo 
inteiro, que rutilam nos casinos e nas sa las de baile da In
glaterra ! Quem são elles? Descendentes da escuma lha mais 
sordida que a Europa já esvurmou : os duques, os barões, os 
condes, os viscondes de não sei quê, teriam vergonha de sua 
ascendencia se, abrindo o "Doomesday-book", recapitulas
sem lá, nas suas raizes gcr:no.nicas, latinas e francesas, o 
veio de lanu de onde promanam I 

Em 1066, Guilherme da Normandia, que trazia de olho 
o rf'ino ~nlão já policiado e rico da lr.glaterra, goyernado 
paios de;;cendentes de Eduardo, paiz já catechizado, chris
tão e catholico, annunciou a todo o mundo o proposito de 
conquistai- o. .Recebe as bençãos do Papa, porque este, ha 
tres annos não recebia os dinheiros de São Pedro e. esto
magado com a casa de Inglaterra, achava assás justo que 
um grupo de christãos, de catholicos, "pondo a sua confiança 
em Deus", invadisse o habitat do outro grupo de calholicos 
e de christãos para espoliai- os e cser:.visal-os. E, sob as 
bandeiras do Duque da Normandia, se a!'regimentou, accor
rendo dos quatro cantos da Europa, lodo o r ebutalho de 
~routiers~, salteadores de estradas, bebedos, estupradores, 
vadios de profissão, corsarios profissionaes . Foi, comman
dando essa ralé hedionda que, vc.nccdor em 1lasaings, Gui
lherme, como por encanto, se tornou o senhor da Inglaterra . 
A IJOpulação é saqueada summariamente: mas, famílias e 
anciãos são postos para fóra das vivendas a tacão de bota e 
á ponta de lança; da noite para o dia. a propriedade passa 
das mãos de uns para as mãos de outros - eis o Estado 
inglez ! Estado sui:'gido da guerra de conquista. do extermí
nio e do roubo; roubo, extermínio e conquista executados 
por mandriões e salafrarios conhecidos pelos seus maus 
costumes e sua má vida em toda a Europa. 

':Irão sordiüus que seus dcsctmdenles tiveram logo o cui
dado de, arrevezando os nomes, graças á pronuncia saxonia, 
expurgar das memorias as raizes genealogicas da propria no
breza. Desta decorre a fidalguia altamente parasitaria e que 
continua, fiel a essas tradiccões, sob a capa de colonialismo 
darwinicamente civilisador . . • a fidalguia dos Baldwin, Ce
ci! Rhodes et caterva. 
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No Brasil, o Estado se formou peta mesma maneira: 
por·íugueLes, sob os signos da cruz, apor~am aqui; são rece
t>idos cordialmente pelos índios; ·.trahindo, enttüanlo, leva
dos pelo vigor dos seus ap.,etites bl'utaes, a confianca do 
anor1gene, ten.tam escravizai-o e, diante da resistencia, 
caçam-no, dizimam-no, internam-no nas selvas. 

Pergunto: onde a legitimidade juridica, onde o perga
minho moral dos que possuem o solo no Brasil, descenden
tes apenas de uma horda sanguinaria de conquistadores, 
que mentiam ao proprio estandarte, sob cujos signos 
w vadiam a terra? O est.andürte da cruz, que deveria signi
ficar fraternidade entre os homens, traduzir os beneficios d'\ 
justica e da cultura, simpleõtr·.eiite concorreu para implantar, 
na Amer!ca livr-e. na America. communista dos guaranys, os 
princíp ios miseraveis da propriedade privada. da Europa, do 
capitalismo sem Deus nem roque. 

O SA.. VAsco DE ToLEDo - Muito bem. 
O SR. ZOROASTRO GOUVEL<\. - O Estado é simples 

arma de classe e vemo l-o, sobretudo, agora no Brasil. 
Sob as pompas deste rEcinto fulgurante, ao rumor de 

musicas inebriantes do dia, vimos, em frente aos Deputados 
que tr.ajaYam com a maior elegancia e distincção, proclama
do o r egime da lei, da liberdade e da democracia. Comedia. e 
f arça, porque a democracia aqui procLamada foi apenas a da 
concurrencia entre os burguezes, o direito dos homens ricos 
e seus lacaios, proseguirem no saque dos 8.500.000 kilometros 
quadrados em beneficio proprio e, :oeior, ainda, em beneficio 
dos banqueiros de Londres e de Nova York, tanto assim que, 
a o direito de greve, esse mesmo parlamento lançou, como uma. 
luva de aço, um guante em repto, o seu não. As greves, é 
rle todo verdade, se processaram e continuam a processar-~ e; 
e nós, os socialistas e os marxistas, desta t:ibuna mesma. o 
havíamos vaticinado porquê.' si é certo ser o Estado um 
msttumen to de classe contra outras classes, se o direito 
usurpado pelo estado é ainda um instrumento de dominação 
argentaria, niio é menos positivo QUe as outras classes cres
c~nlemenle reagem, crescentemente se organizam e a luta 
r enh idamente .se dilata. Eis porque se tornou letra morta ·o 
pharisaico negativismo da Constituição quanto ao direito 
de grevt:; sob prete21:to de futura justiça do trabalho, mera 
enscenacão a mais . Nem queriam permittir, os Jycurgos no
vos, a faculdade de reunião pacifica. de estrangeiros para 
protestarem contra os abusos de que fossem victimas. Foi 
sómente àeante das verdades que, obtemperei á Commlssão 
competente, mostrando como, num paiz ·de- immigração, re
dundaria em verdadeiro escarneo, uma tentativa de volta á 
servidão da gleba, o prohibir que o estrangeiro desa:rmado 
protestasse por abusos de que fosse victima, foi sómente por 
isso que o nobre relatar, hoje ministro da Viacão, abate1J 
bandeira, procurando conve11 cer os seus companheiros, que 
afinal com elle concordaram. Até o direito de reunião paci
fica dos estrangeiros se buscou expungir . Em nome de que? 
Em nome do nacionalismo ferrenho, do patriotismo, mais 
desabusaão, que os povos e os t empos já conheceram . Viva 
então o Brasil, viva a burguezia brasileira. amante desas
sombrada da eua Pe.tria. . . Mas, o que é a Patria brasileir.a 
neste instante para a democracia burgueza. para os burguezes 
da dictadura constitucional? Apenas o direito de. entre e!les, 
concorrerem ao t>nriquecimento á custa do povo e dos tra
balhadores todos; isto, e nada mais . Tanto assim, que, logo 
ás primeiras demon!tracões de actividade, qe pujanca poli-
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tica das classes trabalhadoras e partidos prolelarios, se unem 
os nossos impagaveis liberaloides democratizantes, vindos 
de todos os sectores, para exercer-em crua e crassa compi'OB
.são sobre o pensamento. novo. 

Entre elles, é licito conspirarem, vromoverem guerras 
civis, bagunças regionalistas, que o estado leva sua pater
nal ~olicitude de classe a ponto de encampar-llles as divi
das de guerra e premiar dedicações contrarias ... Nilo !os
sem iodos accionistas da empresa estatal e ... irmllos da opa. 

Ao menor signa! de inquietação no seio do opernrlndo, 
porém, sanguinolentas repressões se oppõem. Vnlhn-noo 
isso, a boçalidade reveladora duma cultura de importnçAo, 
que cheira ao bafio dos cargueiros que a transportnm, J4 
avariada, dos armazens soeiologicos e politbos da EurO)IIl ... 

Ba.sofia mazorra.l! Não se esmaga uma idéa., ni!.o ~c ala
lha uma aspiração, não se mutila um ideal com a torcn do 
policia ou a da inlolerancia. Os grandes renovadores, os es
tadistas, cujos vultos fronteiam com a posteridade no ndro 
da hisloria, são aquelles que, preluzindo as forças vivas do 
progresso e da ·evolução, procuram actuar nas fon~es, nas 
bases, para obterem as modificações de superficie, super
structuraes. E não consentem os estadistas creoulos em quo 
o Estado seja um instrumento de classe! Mas, conka Rlmplca 
grevistas - bala; contra os conspiradores reacionarlos ..• 
amnislia; contra os sinistros empresarios de separlltlamo o 
da guerra civil... compensacões proconsulareal One 
phariseusl 

Ao proletariado, só ha. um meio da Republiea nov11. In
tegral-o na sua vida politica, senão deíinitivarnont.o, porqno 
sou o primeiro a confessar, é. impossível essa aolucno dor!• 
oitiva em favor da burguezia, ao menos por algum t.ompo 
mais para que as Pompadour deste recinto e as Pomp11r!nur 
lá de fóra alcancem ainda tremeluzir sem quo o dlluvlo 
ruja em cata.dupas de sangue, afogando a espolincllo o a ly• 
rannla .. . Só ha um meio de obter paz aíndn o oonacgulr 
uma lucta policiada dentro do Brasil: é a. do cumpri monto 
sincero de todos os pri!lcipios e consecta.rios da domoorBcla 
parlamentar, mesmo dentro do regime burguez: o pormi!,LJr 
aos obreiros que militem na propaganda de suas ldóa.a, que 
se arregimentem nos part idos de sua confianca. quo, em re
dór das urnas, travem o prelio decidido rumo á capt.Aol1o do 
poder, e, então, poderemos marchar bombro a homl>ro para 
soluclles diversas, mas com gráo apreciavel de ordem e a 
possibilidade de uma. revolução menos sangrenta, amDnhli, 
Notae bem, Sr. Presidente, de uma revolução menos snn~ 
grenl a, amaubã l (Palmas 11as galerias.) 

Se almeJam, ao contrario, aforcm·ar a obra do polloln
lismo e do falseamento acinloso das garantias çoustltuclo· 
naes e dos principias do liberalismo democratico, tenham 
então coragem, hombridade, vibrem o "knutn do czarismo, 
apparelhem as siberias torridas do Amazonas e do Acre, 
porque nós, os convictos, nós, os sinceros, qlle, em nosso pa
triotismo huma.nitario, só sentimos não poder cingir a terra 
brásíleira para della, como catapulta, fazer a arma de esma
gamento da burguezia que nos explora e e:tplora o mundo, 
de maneira alguma nos tememos do martyrio, nem a nils DO$ 
demove a soffrimento. Viemos de luctas formidaveis, mar
xistas e proletar!os, e persistiremos a trilhar a mesma senda, 

c. D. - VOLUME V 9 
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ao som da nossa Marselheza, que é o hymno da Interna
cional. 

Não obstante, se vreferem a lucta bravia s feroz, san
guinaria e inexoravel, nós a acceits.remos tambem. Rolarão 
as nossas cabecas, as de alguns rlos mais bravos companhei
ros, porém, os nossos filhos serão livres, na jubilosa expan
l!ão fraterna dum povo de cooperadores solidarios arrancado 
ás garras aduncas do parasitismo cosmopolita, argentario. 

0 SR. . VASCO DE TOLEDO - Muito bem. 
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Sr . Presidente, só

mente ministrando ensanchas largas ás reivindicações eco
nomicas, e garantias sufficientes ás reivindicações políticas 
do proletariado, .obterá a segunda Republica no Brasil rea
tar a sua marcha por mais algum tempo, sem os óbices e so
bresaltos formidaveis que contra ella propria vem acastel
lando com a política semi-democratica e quasi czarista que, 
desde a promulgação da Constituição, o Governo do Sr. Ge
tulio Vargas apadrinha no Paiz. Nem parece que é um dos 
chefes revolucionarias que governa. Dir-se-ia, antes, que· 
occupa seu logar o funesto e -vesanico Hernardes, encosco
rado padrão sinistro de Baal de mãos botes, mettido a 
Chrísto da tragi-comedia republicana. (Ri3os) E essa. in
distinccão a que somos - os socialistas e os prolatarias -
compellidos quando queremos julgar os homens da burgue
úa., deflue do proprio systema eapitalistico de produeção 
que, -vivendo da empalmação do esforço alheio, necessita 
monlar poderosa machina coerc!t!va contra a revolta prova
ver e imminente dos opprimidos defraudados. Como não 
haveria de ser assim dissimulada e mach!aveliea a repu
blica burgueza, erigida, r.omo esf.ructura social, sobre o 
principio totalmente errado perante a biologia e economia 
politica, ào trabalho para lucro individual e não para ·orga
nica satisfação collectiva duma especie sobremaneira gre
garia, social? 

Perante a biologia porque - pergunto a qualquer dos 
nobres collegas da maioria burgueza desta Casa - é ou não 
verdade que Q alimento constitue condição sine qua non da 
vida? Evidentemente. Não no adquirem as especies grega
rias em moldes de cooperativismo rudimentar, formigas, 
abelhas, etc. (Kessler, F abre, Duprat, Djacir Menezes)? 

Que é necessarlo para as sociedades progredirem e se 
desenvolverem? Economismo forte ,. grandes sobras prepara
das para os dias de carencia, sobras armazenadas em vista ão 
repouso indispensavel á alta cultura do espírito. A propria 
burguer.ia. ~ reconhece, tanto que, na sua defesa mal ama
nhada do capital, insinua que s6J;Dente quando se poude, 
pela economia e vela poupança, conservar mercadorias que 
garantissem a um grupo de homens a liberdade de pensa
mento e de Investigações, dealbou na historia a vida cultu
ral, abriram-se possibilidades largas ao espírito. Reconhe
ce-u, mas sómente a ella, até hoje, favoreceu esta verdade, 

_...!!!!!!!.~lilir::.Que mantém o prolel.ariado todo afastado dessa possibi
e desse beneficio ... 

President e, ou os capitalistas nos mimoseiam com 
resentação mais intelligente, no tbeatro, com um 
scenio de oito milhües de kilometros quadrados, 
esentaçã.o mais bem ensaiada de ret>ublica demo

ou, já fóra das normas mesmas do marxismo, te-
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remos de, em nome da al'te e da decencia, enxotai-os a pipa
rote~ e caobaoõcs de cima do palco em que tartamudeiam, 
t~rg1versarn _e se atrap~lb~m burlescamente, appellando, por 
f1m, numa p1rraca m~nlne1ra, para a forca e o capricho, com 
que pensam poder disfal'çar o desastre inilludivel. 

. Ha leis, mesmo para a guerra. E' possível um enten
dzm~.nto en~re os partidos, sem sacrificio das ideologias res
pectivas. Srm, para se respeitarem mutuamente no terreno 
da acção. emquanto não sôa a hisloril;a e decisiva hora. 

Nós, os proletarios e os socialistas, negando toda a le
gitimidade moral, e toda a legitimidade jurídica aos titulas 
do capitalismo, submettemo-nos, entl"etanto, á lucta dentro 
do llberalismo politito. Não Que tenhamos a illusão de vin
gar, por meio do voto, a revolução social. Não; mas porque 
sentimos a necessidade de mais larga propaganda das idéas 
mar:>ristas, das idéas socialistas, no ambito da patria incipi
ente que é a nossa, onde ainda não se poude levantar o ta
bernaculo da justiça, segundo affirmação do actual Presi
dente da Republica. 

Reconhecendo a situação e as condições es~eciaes da 
America. acceitamos a lucta desassombrada e policiada a um 
tempo, dentro do terreno do democratismo burguez. do 
democratisrno eleitoral. 

Mas, então, dêm-nos, realmente, as garantias para a 
lucia pacifica. Não sejam pbariseus os senbores burgue
zes; não sejam hypocritas os titulares do Eswdol 

Todas as vezes que o Partido Communisla, por exemplo, 
que é partido legal em outros paizes occidentaes de maior 
cultura e riqueza que o Brasil, como a Franca e a Belgica, 
que têm - elles, sim - o que perder, enão esta burguezia 
secundaria, inculta, incapaz de explorar para si o Pai:~: e que 
se torna sa.crista do papa ou capanga dos banqueiros da 
Inglaterra para nos explorar em nome das potencias dinheí
rosas ou dinheirophilas do universo - todas as vezes que 
o Partido Communista pede, dentro já do regime da revo
lução de SO, licença para realizar um comício, mesureira
menle o Estado capitalista-colonial concede-a, com conce
deu a interventoria do Sr. Capitão João Alberto, em São 
Paulo. Concede a licenca, yastamente annunciado nos jor
naes o comício e eis que, na hol'a, um grupo de policiaes es
pecializados ali comparece para disparar os primeiros tiros 
e conhecer e aprisionar as pessoas que tem ligacão com essa 
aggremiaciio politica. Ao morticínio barbaro da praça Tira
ãan.tes, responde o fuzilamento brusco, em massa, da pra<:,a 
da Harmonia. Em São Paulo, ha mezes, se tentou o assassí
nio politico dos lideres socialistas. Syndicalos e syndica íos 
tem sido varejados e occupados a mão armada. Inumllros 
proletarios gemem nas marmorras situacionistas o delíclo 
de simples opinião. O Governo, por seus 'prepostos, inter
vem desabusadamente no movimento grevista da Central do 
Brasil, afim de desarticular o protesto das víctimas de uma 
injustica que o proprio supercilioso e desiJotico dírecior da 
Estrada indigita e reconhece. Em São Paulo, ainda agora, 
os grevistas da Light, o polvo canadense, estão sendo des
pejados de suas moradias e espaldeirados em seguida pela 
policia truculenta da plutocracia encarapitada no IJOder. De 
Norte a Sul retumbam as tropelias officiaes movidas contra 
o proletariado. Em tal ambiente, s6 se podem engendrar 
odios surdoo e ezasperadas vir:.dictas de amanhã. Eis como 
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"A Patria" vigoroso vehiculo de idéas novas entre os ma
tutinos cariocas, relala um dus itens do libello acima, refe
rente á Light and Power: 

"Os directores da Light, porém, recusaram-se receber a 
commisaão designada pelo comité grevista. 

. Pouco depois de deciarado o movimento, a policia entrou 
a espaldeirar os operarias, dando-se, então, sangrento con
flicto, durante o qual varias descargas de fuzil foram feitas 
pelos policiaes contra os paredistas, resultando varias mortes 
e grande numero de feridos, cuja relação não foi possível ser 
remettida, dado o adeantado da hora. 

A situação, assim, .em Santo Amaro, é de grande inquie
tação. 

Em seguida, ao primeiro ataque aos grevistas, veio uma 
ol'dem, partida não se sabe de {)nde, e executada pelos poli
ciaes, atirando á rua todo o operar iado residente nas villas 
pertencentes á companhia. A' hora do des:Dejo geral, foi um 
espeetaculo desolado!' que se assistiu: debaixo de patas ãe 
cavallo e espadas manejadas :DOr soldados brutos, as familias 
foram jogadas á rua com todos os utensílios e moveis que 
possuíam, não se r espeitando nem creanças de collo, muitas 
recem-nascidas, cujas mães soffreram ataques catalepticos 
e não sobreviveram aos brutaes espancamentos . A opinião 
publica da localidade e dos arredores está vivamente impres
sionada com os acontecimentos e condoída da sorte amarga 
das familias dos o:l)erarios. 

Estes, entretanto, estão firmes na attitude de greve pa
cifica." 

Onde está a democracia, nesso. tenebrosa cacada aos ad~ 
versarias do regime? Onde a liberdade politica? E pensaes, 
acaso, que com · isso nos amedrontareis? Nã.o 1 Estendei, de 
uma vez, as mãos a Plínio Salgado, alliae-vos definitivamente, 
dando-lhe todo o poder, ao General Góes Monteiro. Montae o 
tzarismo, com o chicote, a Siberia, as galés, e, ainda assim, 
lograreis apenas esmagar-nos individualmente. Não abafareis 
as reivindicações proJetarias e não trucidareis o soeialismo, 
porque elle é u ma dessas florações incoel'civeis do determi
nismo da Hisloria ; irrompe das condições especiaes em que 
vive o proletariado; é uma flõr e um fructo das relações 
entre productores, segundo a:1 fórmas determinadas da pro
ducção. (Palmas nas gaierias.) . 

E como não ba de descortinar o proletal'iado e não 
ha de vislumbrar o povo inteiro que ha contradicção emi
nente e insoluvel entre o modo ·de producção e o de distl'i
buicão no Brasil, por exemplo? Aqui, como produzimos? Em 
alliança de todos os capitaes. Até do estrangeiro jorra o ouro 
para as empresas e companhias mais ou menos nacionaes. 
Os possuidores da terra e os detentores do capital emprehen
õem para a grande exploracão, typicamente capitalista, as 
sociedades anonymas, sociedades por quotas, sociedades em 
commandita. Emfim, do lado do capital, para o pbenomen() 
da produccão, existe, evidente e terminantemente, uma so
cialização cada vez maior, para a e;;:ploracão, em commum, 
do trabalho e da technica. 

O SR. PRESID:O.:NTE - Lembro ao nobl'e Deputado que está 
a findar a hora do Expediente. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA- A distribuição, por sua. 
vez, se faz sob regime cada vet mais estrictamente indivi
dual, mais estrictamente privado. Dahi, o ;>henomeno - de 
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um lado, da concentração capitalista e, por outro, da proleta
rização crescente do Paíz, proletarizacão a que ajuda ímmen
so um farrapo de papel, a que os burguezes, com a sua cul
tura cretacea de arcadia gregoriana, julgam ser apenas um 
titulo cxecutavel·, ·quando é, de facto, urna das alavancas 11om 
que se ha de derribar o regime burguez no mundo: a letra 
de ~ambio. 

iA letra de cambio, Sr. Presidente, é a arma da usura que 
acoberta juros extorsionarios que, pela facilidade de circula
cão, se torna um substitutivo do dinheiro e que, de caminho, 
concorre, como a propria produccão capitalista, para !ança<
rnassas cada •,rez maiores das execuções judiciarias li miseria, 
á fome, ao sa!ariato. 

Assim. por um lado. a proletariza.;ão crescente da popu
lação nacional; por outro, a concentração dos capitaes, vão 
transformando a economia em apparelhamento de lucros in
dividuaes, a serviço de um pequeno grupo de parasitas das 
altas finanças. 

Dirão os senhores burguezes, presentes nesta Casa: a 
cort~entrn..;ão do capital é um sonho; não cobre a exten
são que lhe attribue o orador. 

Peco, porém, que me contestem o seguinte dado: a re
laç?.o do Income tox, nos Estados Unidos, no anno atrazado, 
informa flUe 500 cidadãos norte-americanos possuem maior 
fortuna, mais possibilidades economicas, mais dinheiro do 
que os restantes 120 .OOü. 000 de habitantes daquelle paiz. 

Essa ~r.ncentração actua de duas fórmas: direcíamenle, 
:pela sucção e:tercida pelos grandes chefes da industria e do 
capital, tanto industrial como financeiro; e pelo controle, 
cada vez maior, que esses financeiros e intiustriaes exercem 
sobre os outros possuidorP-s de meios de produccão. 

O S!l. P11.ESTDENTE- Lembro ao nobre orador que está 
findll a hora do Expeàient!l. 

O SR. ZOROASTRO GOUVRIA -Nesse caso, Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex. que me considere inseripto para falar 
em explicação 1*--..Soal. 

O SR. PRESIDENTE -'-- O nobre orador falará em segUndo 
Jogar, porquanto já se acha inscripto o Sr. Deputado Acvr 
Medeiros. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Agradeeiào a V. Ex. 
(Muito bem; muito. bem.) 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa dois requert
menlos que vão ser lidos. 

São. successivamente, Hdos, apoiados e postos 
em discussão os seguintes 

REQUERIMENTOS 

N. 67- 1934 

Requeiro, ouvida a Camara dos Deputados, e por inter
media da Mesa, iniorrn,e o Minísterio da Educação e Sauae 
Publica: 

a) após a promulgação da ·Constituição de 1~ de Julho, 
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houve alguma promocão ou nomeação nova no quadro de 
funccionarios da. Universidade do Rio de Janeiro? 

b) quaes foram, na hypothese af!irmativa, taes promo
cões, e nomeações, e em que artigos de lei cada uma das 
mesmas se terá firmado? 

!Sala das Gessões, 24 de Setembro de i 934. - Mozart 
Lago. 

Justificação 

Não se poderia negar, senão por lla.ixão ou cegueira, qu~ 
o eminente Sr. Leitão da Cunha, com exercício actualmenta 
na Reitoria da Universidade do Rio de Janeiro, é bem ~the 
right man, in the right placeH. Pena é, mesmo, que o Go
verno haja designado S. E:x:., il!egalmente, para aquella alta 
!uncção, dando assim, exactamenle, no Ministerio onde a 
educacão tem de ser attendida sob todos os prismas, cuida
dos e diligencias, um exemplo que não é dos mais felizes 
para quem vae orientar o ensino officia!, e exigir que pro
iessores e alumnos se submettam ã lei e se habituem a cum
pril-a. 

Mas, em se tratando do grande mestre da Faculdade de 
Medicina, transeat, como dizem os latinistas e os velhos que 
ainda estudam Lógica. E passa, como passou realmente, por
que até uma archaica sentença popular aconselha que se 
perdóe o mal que nos fazem certas coisas, pelo bem que üas 
mesmas nos ficam ou sabem... Dahi, porém, não se se
gue que o illustre reilor da Universidade do Rio de Janeiro, 
que não teve parte na illegalidade flagrante de sua nomeacão, 
julgue-se tambem viciado. com o uso do cachimbo, e de bocc~ 
torta passe, por seu turno, a infringir leis e regulamento!, 
como parece que aconteceu no caso de recente promoção a 
3° official, da al!udida Reitoria, contra a qual, aliá~, houve 
protesto bem iundamentado. 

O requerimento visa esclarecer o assumpto, porque ~ 
legislação que rege o Ensino, dépois da Revolução, variou 
muito, e só os doutos estão em dia com os seus preceitos em 
vigor. Entre estes, no emtanlo, nenhum poder â subsistir 
em eontrario ao disposto na Conslituicão de 16 de Julho, e é 
precisamente isso que o Minlsterio da Educacão deve veri
ficar, para informar á Camara. _antes mesmo de a sua Com
miss!io ha dias nomeada para fazer a propaganda do texto da 
nova Carta Magna do Paiz. iniciar os seu! trablhos. O "fa
çam o que eu digo, e não o que. eu faço H, não pega mais em 
nossos dias. O exemplo ainda é. bodiernarnenle, o melhor 
professor de todos os tempos. E não foi, sempre, senão prin
cipalmente pelo exemplo, pela alta dignidade com que sem
pre se conduziu na vida publica, como na particular, que 
o Sr. Leilão da Cunha, o terror de varias geracões de estu
dantes na sua Faculdade, tornou-se o mestre acatado e 'J. 

autoridade impar, que todo o Brasil admira. 
Encerrada a discussãQ e adiada a votação. 

N. 68- 1934 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, o Sr. Intervento!.' 
no Districto Federal, informe: 

:1. 0 , qual o teOr do contrato celebrado entre a Prefeitura. 
do Districto Federal e a Light and Power, em 25 de 
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Junho de 1907, para a exploracão dos serviços de energia 
elecLrica '? 

2°, quaes as modificacões feitas no referido contracto 
durante a su~ vigencia? 

3°, foi reformado o cita<!o contracto durante o l)eriodo 
do regime discricionario? Em caso affirmativo, qual o teôr 
da proposta apresentada por aquella Empresa e quaes as 
vantagens decorrentes de tal reforma para o publico e para 
a Prefeitura, e, ainda, qual o teór do contracto em vigor? 

4P, houve algum protesto por· part.e de alguma ou varias 
instituicões contra a citada renovacão? Em caso affirma
tivo, foi interposto rMurso para o então Chefe do Governo 
Provisorio? Qual a decisão deste? 

5°, quaes as tabellas de precos antigas e actuaes? 
Sala das Sessões, 25 de Setembro de 1934. - Thit;rt; 

Perissé. 
Encerrada a discussão e adiada a votacão. 

18 

O Sr. ll!lozart Lago- Peco a palavra. 

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

O Sr. Mozart. Lago (Pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. 
P~~sidente, para rectificar nome que hontem proferi nesta 
Casa: não se trata do Sr. Joaquim Magalhães, e, sim, .no 
Sr. Mario Chermont. Outro nome foi o que está no dis-
curso de hoje. · 

Aproveito-me da opportunidade, Sr. Presidente, para. 
mandar á Mesa telegramma que acabo de receber do Dr. Pau
lo Maranhão, sobre acontecimentos de Belém do Pará. (Mui
to bem; muito bem. ) 

Vem á Mesa o seguinte lelegramma; 

O Deputado Mozart. Lago recebeu o seguinte telegramma 
ao JJr. Paulo Maranhão, Director da. Fo~ha do Norte, de 
Belém: 

Policia prendeu-me sabbado tarde só restituindo liber
dade hoje. Nesse mesmo dia depois minha prisão, deu va
rias buscas jornal procurando armamento, só encontrando 
gavetas redactores tres pequenos revólvers, um dos quaes 
quebl."ado. A' noite, meu filho. que é redact.or chefe jol"nal, 
recebendo aviso nossas officinas seriam assaltadas madru
gada, procurou interventor que lhe assegurou nada succede• 
ria. Esta mesma segurança me levaram na minha prisão 
Commandante Região, Chefe Policia. Desde uma manhii., 
entretanto, caminhões municipalidade conduziam para. ter
renos baldios porto F. pessoal Limpeza Publica Curro Mu
nicipal outros elementos que ali eram desembarcados. Duas 
45 começou ataque objectivando nosso edificio onde não pe
netraram por serem todas as portas resguardadas grossas 
barras ferro, Desde começo mez IJermaneciam porta fo
lha quatro guardas-ctvis que a1guns minutos antes ataque 
se retiraram. Este dur.Ju até cinco meia manhã, quando ata
cantes se retiraram, podendo ser reconhecidos alguns delles 
como bombeiros soldados guardas-civis Deputado Abel Cher-
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mont seus irmãos Guilherme Director Limpeza Publica 
Eduardo Director Domínio União Lameira Bittencourt Pro
curador Geral Estado Alves Maia procurador fiscal Estado 
Manoel Costa fiscal Imposto Consumo, tenente Boanerges, 
Ajudante· Barata, tenente Corurnba, Administrador Cadeia 
Jorge Corrêa, P;efeito .Município Vigia Fénelon Perdigão, 
Director Curro Pingarilho, estes dois candida tos Deputado 
Federal Eurico Romariz, Escrivão Cartorio Registro Marí
timo Annibal Duarte, cunhado Interventor, Commissario Po
licia Renato Moura, etc., "Estado Parâ~, orgão amigo Gover
no, noticiando ataques diz cidade fôra despertada aquella 
hora tiroteio de que ·participavam varios calibres fuzis ri
fles mosquetões, cujos écos eram enLPemei:u:!os tiros espa
çados, metralhadoras. Mesmo jornal diz mesma hora pro
curou communicar-se telephooe autoridades federaes não 
podendo obter communicação, chegando conclusão toda rêde 
telephonicu. estava submeitida rigoroso controle. Chefe Po
licia mandou fechar violentamente edifício jornal, impede 
circulação desprendeu mór part.e seus operarios. Dentro edi
fício que apresentam numerosos estragos foram encontrados 
fragmentes balas uso privativo forças militarizadas. Não 
desconhece vossencia que Interventor artigo assignado de
clarou minha vida minha propriedade lhe são indifferentes, 
estando entregues odios que semeei textuaes. Nessas con
dições, só posso appe!lar para vossencia, afim obter garantias 
que eu meus companheiros não encontramos autoridade lo
cal. Acredito vossencia não deixará vida propriedades seus 
concidadãos mercê odios Major Barata interessado fazer ca
lar jornal que combate sua candidatura e que só pela dis
tr ibuição deixará cu:nprir e.s;;e dever patriolico tão certo;; 
estamos continuação seu governo serâ verdadeira· calamida
de publica. Releve vossencia chamar sua attencão para se
guinte pontos: minha prisão ataque jornal coincidix·am no
meação Major Exercito Aguiar chefia Pclicia civil, occor
rendo todas violencias mesmo dia assumiu cargo. Cumpre 
esclarecer folha fica proximo repartição central polieia e 
quartel guarda civil donde não partiu nenhuma providencia. 
Dentro jornal só se encontravam hora ataque Redactor
Chefe pessoal serviço que não dispunham elementos defesa 
como propria policia verificou autes depois ataque. E' se
gunda vez dentro dois mezes folha soffre neto vandalismo o 
que demonstra claramente connivencia Governo. Levo co
nhecimento vossencia acabo receber novo aviso pretendem 
t!ynamitar nossas offic inas e assassinar-me. Saudações cor
diaes. - Paulo Mara711táo." 

o ·Sr . Adolpho Bergamlnl -Peço a palavra . . 

O Sr. Presidente - Tem a palaYra, pele ordem, o nobre 
Deputado. · 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Recebi lam
bem, Sr. Presidente, telegramma nos mesmos termos d'aquel
le que acaba de ser enviado á. Mesa. pelo meu illustre col
!ega. e com}lanheiro de bancada, Sr. Deputaõo Mozart Lago. 

Quero associar-me ao protesto levantado contra as vio
lencias soffridas pelo brilhante jornalista, ex-Deputado fe
deral, Sr. Paulo Maranhão, signatario do telegramma a que 
me reportei. · 

Por esse desJlMho se verifica que, no sabbado ultimo, á 
tarde, a policia pren~era o Sr. Paulo Magalhães, no Pará, só 
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lhe restituindo a. liberdade dias depois, e que, no mesmo dla. 
da prisão, a policia ainda dera varias buscas no edifício em 
que funcciona o jornal em questão, procurando debalde ar
mamentos, para o que devassou gavetas, remcweu moveis, 
vasculhou todo o interior da casa. O Dr. Paulo Maranhão 
Filho, que é redactor do referido jornal, recebendo aviso 
de que as officinas seriam assaltadas pela madrugada, pro
.curou o Commandante da Região, a quem communicou suas 
suspeitas. O Cornmandante da Região procurou o Interven
.tor, que lhe assegurou nada aconteceria. Entretanto, pela 
madrugada, detiveram o Dr. Paulo Maranhão e as violenclas 
rle que tinham tido aviso prévio se consumaram integral
mente . 

E' revoltante, Sr. Presidente, tal conducta, tanto mats 
11uando empenhado se encontra no pleito de H de Outubro, 
como candidato ostensivo, o Interventor em exereicio que, 
:usando e abusando da força de que dispõe, procora com
primir os seus adversarios e vingar-se delles, espalhando o 
terror não só na Capital daquelle glorioso Estado, senão 
tambem nos pontos do Interior do Pará. 

O meu protesto ahi fica, Sr. Presidente. 
Associo-me aos que foram erguidos pelo meu nobre col

lega Sr. Mozal't, e não posso ser indifferente ao que 
acontece a um jornalista do alto valor de Paulo Maranhão, 
que esta Casa bem conhece, pois como Deputado, na cha
mada Republica Velba, honrou o Parlamento Brasileiro. 
(Muito bem; muito bem.) 

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

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

Comparecem mais os Srs.: 

Mario Chermont, Joaquim Magalhães, Lino Ma.cbado, 
Hugo Na.J)oleão, Figueir&do Rodrigues, Pontes Vieira, Xa
vier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sou
za, Alberto .Roselli, Solano da Cunha, Mario Domingu~s. 
José Sá, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Magalhães Net
to, Arlindo Leoni, Edga.-ct 13anches, Manoel Novaes, F rancis
co Rocha, Paulo Filho, Nelson Xavier, Jones Rocha, Ama
ral Peixoto, Olegario Marianno, Adolpho Bergamini, Nilo 
de Alvarenga, Prado Kelly, José Eduardo; Gwyer de Aze
vedo, Fabio Sodré, Soares Filho, Ribeiro Junqueira, José 
Braz, Augusto Viegas, .Toão Penido, .Toão Beraldo, Waldo
miro Magalhães, Bueno Brandão, Anthero Botelho, Atcan
tara Machado, Hypolito do Rego, Lacerda Werneck, ·Cardo
so de Mello Netto, Moraes Leme, Nero de Macedo, Plinio 
Tourinho, Lacerda Pinto, Antonio Jorge, Minuano de Mou
ra, Eugenio Monteirc de Barros, ~{ifton Carvalho, Ricardo 
Machado, Walter Gosling, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, 
Mario Ramos, Teixeira Leite, Moraes Paiva, Nogueira Pe
nido. (60.) 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Clementino Lis
bôa, Alvaro Maia, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Alfrooo da Mat
ta, Abel Chermont, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Ma
galhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho 
Soares, Maximo :Ferreira, Pires Gayoso, Freire de Andra-
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de José Borba, Jehovah Motta, Silva I.eal, Martins Veras, 
vélloto Borges, HerooUano Zenayde, Barreto Campello, João 
Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Arruda Camara, Arnal• 
do Bast.os, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osorio Bor
ba Humberto Moura, Guedes Nogueira, Antonio Macl1ado, 
Leandro Maciel, Augusto Leite, J. J. Seabra, Prisco Paraí
so, Clemente Mnriani, Medeiros Netto, Arthui" Neiva, Al
fredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attna Amaral, Home
ro Pires, Gileno Aliilado, Aloysio Filho, Arnold Silva, Lau
ro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godo
fredo Menezes, Lauro Santos, Pereira Carneiro, Cezar Ti
noco, Ca:rdoso de Mello, Buarque Nazaretb, Bias Fortes, 
Mello Franco, Adelio Maciel, Martins Soai"es, Pedro Aleixo, 
Gabriel Passos, Delphim Moreira, José Alkmim, Simão da 
Cunha, Furtado de Menezes, Christiano Macha.du, Polyca;rpo 
Viotti, Daniel de Can·alho, Levinoo Coelho, Aleixo Pai"a
guassú, Belmiro de Medeiros, Licur~o Leite, Campos do Ama
ral, carneiro de Rezende, Jacques Montandon, João Alves, 
José Ghristiano, Plínio Corrêa de Olivein, Theotonio Mon
teiro de Bai"ros, Rodrigues Alves, Moraes Andrade, Almei
da Camargo, Mario Whately, Gmtraey Silveir11., José Ulpia~ 
no, Carlota de Queiroz, Abreu 13odi"é, Antonio Covello, Sam
paio Vjdal, Domingos Vellaseo, Generoso Ponce, João Vil
lasboas, Alfredo Pacheco, Franc1sco Villanova, Idalio Sa~
demberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Re.bello, Car
los Gomes, ·Simões Lopes, Demeti"io Xavier, Víctoi" Russo
mano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, .Raul :Sittencourt, 
Gilbert Gabeii"a, Waldemnr Reikdal, Martins e Silva, João 
Vitaca, Albei"to Surek, Armando Laydner, Guilherme Pias
ter, Edmar Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Ho
racio Lafel', Pacheco e Silva, Rocha Fai"h, Gastão de Brito, 
Roberto Símonsen, Oliveira Passos, David Meínicke. ( 125.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 125 Srs. Deputados. 

19 

Não ba numero para a votação· da materia constante da 
Ordem do Dia. 

Não havendo materia em discussão, dou a pa)ayra, para 
explicação pessoal, ao Sr. Zoroastro Gouveia. 

O Sr. Zoroastro Gouveia (Para erplicação pessoal) 
Sr. Presidente, affirmava eu, ainda h a pouco, que o socia
lismo e a revolução social guiariam sua marcha victoriosa 
para á frente, dentl'o dos quadros ~ooiaes do Brasil actual, 
mesmo que o proprio proletariado não o quiz.esse, por
quanto a movimentação política delle não era determina
da por uma ideologia, mas desencadeada por um determi
nismo historico insuprimivel. Comloi"rendo para o esta
belecimento desta situação perpetuamente :;>!"e-revoluciona
ria, dentro do mundo burguez, - dizia eu - estão a prole
tarizacão recente do mundo, o. eoncentra~ii.o dos capitaes, a 
luta de classes, a crise final, a que a economia ha de chegar, 
até a revolucão sooial restaurá-la, em moldes naturaes de 
cooperação organica planificada. 
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Essa concentração dos capitacs - provei, avança por 
dua~ vias d!fferentes: pela da sucção directa e pela do con
trolP bancaria, do controle financeiro. 

Os nossos adversarios, por :nuita tempo, sobretudo na 
Allemanba, affirmando, deante da irrefragabilidade dos fa
ctos,. a concentração no campo ê.a economia industrial, a des
menthm no da economia agrícola, da producção rural. 
O livro de Karl '--Kautsky sobre La que3tion agraire, 
(cito a traducção franceza ·que li) faz justiça a essa 
objecção. Mostra esse escriptor como, tambem na economia. 
rural, impera essa concentração dos capitaes: Simples
mente como as formulas rlo credito agrícola são differentes 
exigindo maior espaço, diversas garantias, maiores latitudes 
para o cumprimento das obrigações, a passagem da. pequena 
propriedade para os detentores do capital é mais lenta; e, 
por outro lado, ella se faz de maneira indirecta pela encam
pação exercida sobre a renda e os juros. 

A letra de cambio, por um lado, o penhor agrícola, a 
bypotheca, a emphyteuse, e todos os outros direitos reaes, 
que cons tituem verdadeira machina pneumatica de extrahir 
renda applicada contra a substancia da economia rural, são 
a replica, no mundo agricola, da concentração monetaria do 
mundo propriamente industrial. Aqui, no Brasil, percebemos 
perfeitamente a existencia desse phenomeno. Ha pouco tem
po, o governo burguez se viu obrigado a. lanca.r uma lei de 
reajustamento economico, que não era mais nem menos do 
que a consagração, na pratica, pelos dados estatísticos e pelos 
dados governamentaes, do phenomeno da concentração capi
talista, ainda mesmo no mundo propriamente agr.icola, em 
prol da finança ban.J)aria. Essa lei não vinha favorecer ao. 
proletariado, não vinha favorecer ao pequeno proprietario; 
mas, immediatamente, ao grande fazendeiro, ao grande pro
prielario. Essa a apparencia. Na real idade, o decreto visava 
tapar bocarra insaciavel ao tubarão da alta finança, que 
se sentia a meio roubada Dela det>reciação das fazendas 
o!fertas em garantia anterio'i'. 

O Estado capitalista diligenciava, solicito, assegurar os 
lucros ma !logrados dos centralizadores do valor. 

Não fosse o Estado burguez a arma da classe capita
lista, chamada a garantir-lhe o direito de rapina quando 
todos os outros meios puramente economicos falham, emper-. 
raro, goram . ' 

O decreto acudia aos instinctos desmascarados pela crise 
da concentração absorvente dos capítaes agrícolas, em mão 
f'..os prestamistas agiotas. Por tabella apenas . se favorecia o 
fazendeiro. O colono continuou ao desamparo, pois não faz 
parte da commandita polltico-militar que é o Estado bur
guez de classe, da classe capitalista. (Apoiados.) 

Eram os grandes consorcias ~ .neal'íos, os generalíssimos 
do ouro, que iam ser direetan1ente soccorl'idos pela med.ida 
do governo provisorío, do governo dictatorial de então. 
Dabi, a grif.a de t odos os tnf,eressados, que são os milhões e 
milhões de brasileiros postos diante desta ordem política ver
dadeiramente assombrosa: scena r rimeira, os capitalistas su
gam o trabalho nacional, exploram a terra, espoliam os pe
quenos sitiantes, depenam os l rabalhatlores das industrias e 
dos cami>C$; e quando, scena segunda, a crise estala, justa
mente porque foi levada ãs suas ultimas consequencias o 
vanpirismo scelerado, eis que o governo força o povo e, ain-
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da os trabalhadores a continuarem a trabalhar I>ara . soccor
rer os gananciosos e:rtorsores da economia palria. Porem, aít
nal de contas, estes bancos, esles chefes de industria, este~ 
donos do capital financeiro, nada perderam de positivo na ul
tima crise, como, em geral, nada perdem. E nada perdem, 
por(lue elles possuem os fios de Ariadne da marosca finan
ceira e do b<mditismo estatal. 

Silo conhecidas as manobras dos grandP.s banqueiros e 
dos grandes donos de capitaes industl'i&es e financeiros, para 
furtarem-se aos effeilo~ das crises. 

Lança-se uma empresa - uma socier'.ade anonyma, por 
exemplo - pa:ca exploração, em larga escala, de determinada 
mercadoria, de determinado producto. 

Se vae bem, tanto melhor para os grandes accionistas . 
Estes, porém, é que dominam toda a empresa; o pequeno 
capitalista, o l)equeno rendeiro, o portador do titulo isoia
do ou de um numero pequeno de LiLtilos, numa socieda.de 
desta ordem, não tem absolutamente controle sobre a em
preza. Quem a está controlando são o Banco Comrnercial, o 
Banco do Brasil, os consorcies financeiros, os 1\Iatta!'azzo, os 
Crespi, os ricaços toôos de. Pai1., 

E quando percebem, como l>erceberam na America do 
NodP., em certa e determinada siiuação, em certas e deter
minadas empresas, que o crack está imminente - qual é 
a manobra que esses corsarios executam? Por meio de coti
zações falsas, elevam as accões; por meio de fintas acqui
sitivas, conseguem valoriz<J.r uma eousa de veras desvalori
zada; depois, desfazClm-se dellas, vendem. E quem paga o 
pato? O pequeno proprietario, portador de uma, de duas ou 
de tres acções dessa grande companhia . Emfim, sempre o 
trabalhador espoliado, sempre espoliado o produclor directo, 
em beneficio do parasita do sangue-suga., r!o intermediaria 
ladravaz e omnipotente. (Muito bem.) 

Na orbita da economia lJUrgueza, o roubo, a rapina, a · 
ladroeira, constituem o primeiro principio de moral . 

E' honesto o individuo que paga suas contas no fim do 
mez, mas ninguem indaga, ninguem cogita de como adqui
riu os capitaes para solve-las. Mais honesto que o acambar
eadoi·, não pode haver, porque elle é o trust dl> assucar, ou 
o trust dos cereaes, ou cml1·o trust qualquer e. assim, póde 
ganho r rios de dinheiro e saldar suas contas no fim do rnez. 

Quem mais nefasto para o I'aiz, todavia, quem mais pe
rigoso para um organismo social da que um individuo com 
esse genero de actividade? 

Cor.la o professor Davis, prófessor de Sociologia, em São 
Paulo, vindo àa Universidade de Columbia, nos Estados Uni
dos, que, a cer:ta altura da crise aetual, crise que trabolha e 
abala o organismo economico-financeiro da Norte America, 
era o gem·al Dawes, o homem do famoso plano internacional 
para o pagamento das dividas de guerra, considerado como 
um anjo tutelar. Pois o anjo custodio das Nações era pre
sidente de um consorcio de bancos, que tinha a sua séde prin
cipal em Michigan. Esse banco fõra um dos primeiros attin
gidos pela crise O general, como Secretario de Estado, foi 
um dos promulgador es da lei que dava ao thesouro norte
americano a faculdade de soceorrer as organizações banca
rias, afim de salval-as do naufragio. Eis que. obtido o decre
to, dias deyois o honestissimo militar-publicano se demitte 
do :arso,. U')sincompatibiliza-se, assim, com a moral .burgue-
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2a, e obtem para seu estabeleciment.o nm adjuctorio duplo 
daquelle que lhe devia caber, segundo a propria ordem es-
ttatuida na lei! -

'I'emos razão, portanto, nós, socialistas, quando chama
mos a allenção do povo para a governacão burgueza, que é 
sempre uma governacão de classe de caracter econonoico e 
em beneficio da classe detentora do capital, no momento, 
classe composta de rapin;mtes, je piratas, de agiotas . 

Poderia lembrar, ainda, neste terreno, - e constitue um 
facto convincente - o caso dos armamentos, agitado agora 
no proprio congresso dos Estados Unidos, onde se vê a actua
ção corrupta dos armamentistas, que são os comrnerciantes 
da guerra no mundo, actuacão que se projectou, pelos seus 
tentaculos de polvo, até mesmo ao :>.mago da administração 
brasileira. 

Onde o patriotismo de homens como, por exemplo. os 
fabr icantes de canhões e arm~mentos da Allcmanha, da 
França, da Inglaterra e dos E~taCos Unidos, que, em plena 
Juta, por portas travessas e vias excusas, venderam quanti
dades enormes de municicões e de arlefactos bellicos, jus
tamente aos paizes com os quaes suas patrias estavam em 
guerra?! O financismo internacional, portanto, não possue 
entranhas, não tem patria, explora todos os indivíduos e 
todas as patrias, em beneficio de Euas funcções de polvo, de 
sua função essencial - a concentração dos capitaes, o en~ 
riquecimento indefinido dos pr ivilegiados. 

Agora, ao lado dessa concentração de capitaes, temos a 
proletarização do mundo, prole~arizaç!lo crescente. Por via 
da industria concurrente e do empobrecimento da popula
eão, os coripheus mais abalizados da burguezia não po
dem contestar qne a produccão no SYStema capitalista bur
guez leva a um becco sem sabida, ou a um becco cuja sabida 
é constantemente mais angusta, mais estreita, mais intrans
ponível . 

Ainda ha dias, com verdadeiro escand!llo para nós ou
tros, dizia, neste recinto, o Deputado classista por São Paulo, 
Sr. Roberto Simonsen, fazendo uma exposição a respeito dos 
phenomenos economicos, em ;uo se mostrou sempre tão 
sabido - ser uma feiicidade para o Brasil não ter pro
gredido tanto quando a Inglaterra lU os Estados Unidos, 
porque então estaria a braços com uma crise tamanha ou 
maior. 

~as, que systema de produccão é e:;te, que organização 
social é esta, em que o progresso, o desenvolvimento leva, 
em vez de á prosperidade, ao desastre e ao fracasso?) E' que, 
na realidade, a economia burgueza se organiza em funcção do 
lucro ; é anti-natural, é uma economia anarchica c os senho
res burguezes, tão amigos da. ordem, tão amigos da ordena
ção jurídica da vida soolal, deviam apartear-me nesse trecho 
d!l meu discurso, quando affirmo que a economia burgueza, 
que a organização social capitalista é, antes de tudo, o re
gime da anarchia. Peco- aos professores· da Economia Po
lítica que se encontrem aqui, ou aos entendidos neste as
surnpto, que tomem par te no debate, afim ele denunciar 
cincadas ou esclarecer problemas. 

Que determina a produccão, no regime capitalista? A lei 
da offerta e da procura? O productnr vive no escuro; exem
plifiquemos. O café, a bom preço, naturalmente, instiga 
plantio maior; lançam-se todos a esses genero de actividade; 
eis que a mysteriosa lei da offerta e da procura intervem no 
mercado obrigando. a declinar o preço da mercadoria; o de-
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eastre se installa nos lares ricos da vespera: o emprobre
cimento e a proletarizacão se effectuam por este outro ca
minho da anarchia fundamental da producção burgueza. 

Ora, perquiro dos senhores burguezes e capitalistas do 
Brasil, que têm assento neste recinto: que finalidade devem 
ter a economia e o regime da produccão: enriquecer meia 
duzia de successores dos guerreiros, dos e:tploradores, dos. 
feudaes d'antanho, ou favonear satisfacção plena, ampla e 
cada vez maior a todas as aspirações nacionaes'! 

Não se comprehende no caso a minima hesitação. 
O remedio. estaria, comtudo, na racionalização da pro

duccão, acodem os burguezes. Mas, o taylorismo nos Estados 
Unidos, conjugado depois com a rationalisíerung, na Alle
znanha, com a raciornz.lization francezª, demonstrou bem que 
não é possível, dentro do regime capitalista, predeterminar 
planificamente a rroduccão, racionalizando-a. Occorrram, 
primeiramente, os car!eis; estes horizantaes ou ver'licaes, 
conforme se trata de industria do mesmo ramo ou de indus
i.ria. de ramo differei\te. o controle, porém, era imperfeito. 
Conceberam-se os syndicatos, os quaes, embora como uma 
organização mais poderosa, não dominavam os grupos de 
productores; inventaram-se então, os trusts que exhibiram 
efficiencia. maior; eram, aliás, uma arma natural de con
centraQão capitalista.. Conseguiram, até, nos Estados Unidos, 
na Inglaterra e em outros paizes altamente industrializados, 
diminuir de 80 o/o os instrumentos de fabricação, sem que, 
entretanto, diminuísse a massa de mercadoria. Quér dizer: 
temos razão - nós os marxistas - quando affirmamos que a 
producção capitalista é anarchica e ainda mesmo nesse ter
reno da technica e dá organizacão, verificamos essa anar
chia, pois que, em systemas burguezes, em systemas capita
listas, nos iEstados Unidos, na Allemanha, na França, na Bel
gica e noukos paízes, trusts se organizaram que supprimi
ram 80 % dos instrumentos de producção sem nffetarem a 
massa de objectos produzidos. O argumento é irrefutavel. 
A fecundidade productora da. formula individualista é a sa
rabanda no seio da confusão. Effíciencia, ordem e abundan
cia, unicamente as effect~vará o socialismo no mundo. 

E é a objeccão maior que se !be pode fazer; ao regime 
capitalista attingindo-o em cheio na sua basofienta ~effi
ciency". Ha no metabolismo delle um disperdicio de materias 
primas, de machinismos, de forcas, de energias intellcotuaes, 
não compensado por distribuição · mais equanime e 'li'entura 
eollectiva maior (Lapidus e Ostrovitianov, Traité d'Economie 
Politique). 

Estudos levados a effeito por certos organismos techni
cos modernos - e eu me estendo um poueo neste assumpto 
porque o julgo de muito maior interesse, para o futuro do 
Brasil e pa~a o bem estar do povo, do que as disputas mais 
ou menos grotescas que se travam nos par'lamentos bur
guezes sobre a soberania nacional, a verdadeira íunccão do 
direito e o modo de racionalizar a immigracão, que, afinal 
de contas, não passa do modo de racionalizar a exploração ca
pitalista sobre os nossos irmãos de outras partes do mundo 
- estudos levados a effeito, Sr. Presidente, nos paizes mais 
adeantados do universo, têm tom.orovado o dest~ercl.icio ver
dadeiramente assombroso da P-oduccão capitalista. Nos Es
tados Unidos, por exemplo, quanto á. produoção do papel. 
temos. milhares de formatos, milhares de formas d<~ ~envel-
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loPI'es~. differença de espessura. de colorido, dto peso e de 
timbre. 

Pergunto: para o bem estar do univeJ:"so e felicidade dos 
homens, que ~ecessidade ha de mobilizarem-se ca1)itaes 
abundantissimos, em machinas numerosas, em formas de 
produccão aperfeicoadissima, para produzir milhares de for
matos de cartas de escrever e de papel de requerimentos? 

Era muito mais natural que se z:-ecionalizasse a pro
ducção, padronizando-a, estabelecendo, quanto ao peso, es
pessura e formato, um numero diminuto de paradigmas e 
que, o capital assim econ'omizado, se empregasse em outras 
industrias de urgencia para a satisfação das necessidades 
basicas. Mas, no regime capitalista, é de todo impossível 
racionalizar a proctuccão porque, para isso, deve existir 
~contrôlen unificado della, o que é eminentemente contra
rio ao principio medullar do capitalismo: a concuri"encia 
entre os productores. 

A concurrencia não desappareceu, como alguns inge
nuos adversados nossos pensam; mudou de foi"ma, como a 
propi"ia criminalidade muda. Assim como o crime mais 
violento e mais brutal na antiguidade caminha para as 
formas do dólo e da astucia modernos, assim lambem o 
regime capitalista, como regime de concurrencia e de con
currcncia desleal, criminosa, segundo a política da N. R. A. 
está deixando de carnaz ao sol nos Estados Unidos, trans
muta á competição o alcance e a forma, sem supprimil-a. 
De facto, a concurrencia entre os pequenos productores 
vae, !)arece, diminuindc. nos paizes onde se dá a concen
tl·acão do capital, mas em beneficio dos trusts, das moder
nas emprezas combinadas. Temos, por exempl:o, o consor
cio Stinnes, na Allemanha, onde on~ram fabricantes de pro
duetos pharmaceuticos, de aço, de tecidos, de cadeiras, de 
relogios, de uma innumer-avel quantidade de m,ercadorias, 
formando uma empreza combinada como technicamente se 
chama hoje, exereendo uma dominação grande S<.lbre todas 
as partes componentes da assuciação. Mas, desapdareceu 
a concurrencia, por isso, na Allernanha? Não, porQue esta 
campeia entre outros trusts e se dirjge, sobretudo, contra 
as organizações similares no estrangeiro, sempre em des
favor dos nacionaes. Para proteger a produccão, assim fal
samente racionalizada, criam-se as barreiras aduaneiras 
que encarecem os productos dentro do paiz, para facilitar 
o dumping, a concurrencia desleal no mercado internacio
nal. Isto significa que o capitalismo transfere a concur
rencia do mercado nacional para o internacional, e torna
do em fracasso, a extensão de suas expoliacões é, real-· 
mente, assombrosa no campo do concurso mundial. 

Vemos como os tecidos na Inglaterra, vendidos a bom 
preco alli, podem ser de repente lançados no mercado do 
Brasil a preço verdadeiramente de pechincha. Com iESO, o 
productor ing!ez, s6 tem a ganhar, pois, tendo-se coberto 
dos prejuízos com o lucro que recebeu pelo pagamento 
exagerado das populações inglezas, graças á proteccão 
aduaneira, pode inter-vir no mercado estrangeiro, obtendo 
assim alguns compradores novos e, ao mesmo tempo, pro
curando arruinar as fabricas desse paiz. E, uma vez arruina
da~ lae~ organizacões, que acontecerá? A elevação automa
tica dos prE>ços e, pois, a reversão, em beneficio do manobra
dor internacional do dumpina - sempre a expoliação do na
cional, preparatoria da e;q>oliacão do estrangeiro! 
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Tal o motivo pelo qual os socialistas e marxistas, sem 
sermos, como dizem, atraicoadores de patria alguma. nem 
estarmos dispostos a deixar que nosso povo seja subjugado 
por homens de outras linguas, raças ou nacionalidades, nos 
revoltamos contra a farca burgueza do patriotismo, porque 
e systema capitalistico d~ producção exige cada vez mais, im
põe a necessida<le dos povos se ligarem, e dos trabalbadoreg 
de lodo o universo se unirem para combater o inimigo unico 
da especie humana, o detentor do capital, o açambarcador dos 
productos, o explorador do mundo, ~á ultima encarnação de 
Vautrin~- o capitalismo do monopolio. (Applausos.} 

Somos, portanto, internacionalistas. Amanhã, deante das 
baypnetas da burguezia fardada ou á paizana do Brasil, mor
re~·(·mos rec-itando o lamento maravilhoso do maior dos poe
tas-pen~adores do universo, o verso mavioso e sublime de 
Lucre··io: 

"Paucis ku.manum vivit genus", para ventura de uns pou
cos mourejam e sangram as multidões sobre a terra. 

Proletarios de todo os paizes, uni-vos contra a Interna
cional Mgra das batinas e a Internacional amarella dos ban-
4Ueirosl Eis o que exclamaremo& amanhã- deante dos cac<r
tes dos iiüegraiistas, das bayonetas do General Góes Montei
ro, ou das metralhadoras da Policia Especial do Rio de Ja
neiro. 

A!!;"ora, Sr. Presidente, mais clara se estyliza a affirma
ção marxista de que, toda a historia se explíca pela luta de 
classes. O Estado, como provei desde o principio, vem de uma 
primeira especialização militarista, de l1rn grupo interno da. 
tríbu ou confederação de tribus. Depois, assume aspectos de 
conquistador, mas sempre um orgão de classe c!ominante, para 
garantir os privilegias obtidos por essa classe. Contra ella, 
portaiJto, todos os desprotegidos, todos os famintos, todos os 
trabalhadores, todos os pobres, todos os que amam a justica, . 
os que creem ainda na possibilidade de um regime de frater
nidade sobre a terra, têm de se unir para lutar, politicamen
te, isto é, para arrebatar o apparelho estatal de dominação ás 
garras da elas se dominadora. 

O mal da sociedade, o mal da organizacão actual da so
ciedade está de conseguinte na existencia das· classes, umas 
explorando as outras, por motivos historicos insuperaveis e 
in!alliveis. Como e:xtiuguil-as? Pela cooperação e pela. 
união? Já provei, e:xbuberantemente, ser impossível isso; 
porque se antepõem e se contrapõem yjsceralmente os inte
resses dos concentradores, os interesses capitalistas aos das 
mas.9as crescentemente proletarizadas. O capital só póde 
flor;r ))ela dominação, pela sucção do trabalho do operaria 
e G<;.te só póde reagir unindo-se nos syndicatos, nos partidos 
:>oliticos, nas cooperativas, para a luta contra a burguezia 
espoliadora, contra o capitalismo parasitario, contra o estado 
burl!'uez, e tendo em mira a ereccão do estado socialista. 

O conteudo real da histeria são os testemunhos de taes 
lutas. 

No tempo do esclavagismo, quando Roma obrigava homens 
tangidos rls todos os sectol'es do universo a trabalharem afa
nosamente pela riqueza dos senadores e cavalleiros, lavrou 
surdo esse prelio; e, má.u grado a potencia militar incontras
tavel dos sabres curtos dos legionarios, eis que Spartaco, á 
frente de ~O mil homens de todas as nações, se ergue em pu
gna tita::J.ica e por pouco não sangrou na jugular a loba das 
sete collinas. E, depois, as lutas dos servos da gleba, dos ar-
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tezãos empobrecidos, dos camponezes, das jacqueries da Fran
ça, dos indios, dos africanos, na America do Norte e do Sul! 
E, hoje, ainda, se luta dentro do Brasil, onde os indíos são re
calcados para os sertões como os pretos que fizeram a fortuna 
rlo paiz são desprezados, vilipendiados, mão grado as me.nti
rosas zumbaias de seus desprezadores, e os trabalhadores 
morrem nas pocilgas, agonizam na miseria, dormem pelos 
cáes e, em São Paulo, que é a locomotiva a puxar 20 carros 
vazios, vivem esmagados sob as rodas da machina implacavel 
do bandeirismo espoliatoriol 

E' verdade que o atrazo de uma. mentalidade, ainda ser
vil-patrlãrchal ankylosada pelo providencialisrno crendeiro da 
supers!.icão catholíco-romana, opiuniza, desfíbra ainda em 
grande parte o proletariado sertanejo. Sua reacção, porém, já 
se vae fazendo sentir notavelmente no pulso dos ultimos mo
vimentos de reivindicação social. O ronceiro espírito dos cam
pos fermenta sob a accão dos ge!"lllens libertarias das ci
dades. 

Ante o quadro desolador de nossa semi-colonial economia 
desultoria, reiteram os asseclas do capitalismo a dessorada. 
.ba!dla de q1.1e só elles podem manter a produccão, para. sa
tisfacção das necessidades do mundo, porque, se os proleta
rios chegassem ao poder, uma das consequencias naturaes 
seda a baixa immediata do indice de productividade. 

Tramoia! Tirada de ladravazes e de sophistasl 
Hoje em dia, Sr. Presidente, quem sustenta o parte im

manso da prorluccli.o a abarrota!' os enl.repo~tos, atafulhando 
os mercados, é a burocracia industrial, são os proletarios-, 
que não têm estimulo algum directo nos lucros, que traba
lham sem conforto e sem es:Peranc;as. (Manuel Ugarte.) 

Como papearem, então, esses falsarios, esses roubadores, 
esses mentirosos, que a proctuccão capitalista, só ella, fornece 
ao mundo a satisfação das necessidades matei"ia.es visto 
acicata-a o est imulo indispensavel aos homens que produ
zem? Falso I Mentira ainda uma vez l Porque g. propria orga
nização da produccão, sendo feita, sobr-etudo, pelas socie
dades anonymas, não são os productores que a fiscalizam. Os 
portadores de debentures, de títulos das sociedades varias, 
terão immediata influencia na produccão? Nenhuma. Muitas 
vezes, não conhecem nem mesmo os engenheiros technicos 
do consorcio e os valores são creados pelo corpo de engenhei
ros, pela burocracia industrial, pelos guarda-livros, pelos 
contra-mestres e pelos trabalhadores, pelos sabios, pelos te
chnicos, em esforco socializado, infelizmente socializado em 
utmdade tão só do aproveitador supremo - o grupo finan
ceiro que controla e senhoreia a empresa! 

Ainda os technicos e operarios qualificados partilham. 
embora em escala insignificante da plusvalia por essa gui
sa obtida; os outros, a massa immensa, sem alvicaras al-
gumas, trabalham, trabalham. · 

Utilizemo-nos, neste passe, com bom humor e melhol' 
logica, do argumento corriqueiro do incentivo que a pro
priedade inject.a no trabalho. Assim, se é verdade que só
mente o fito do ganho e do augmento, que dá conforto pes
soal, incita á produccão, a produeção ideal será a do svs
tema socialista porque todos os verdadeiros productares "da 
merca<loria e do valor, que são os proletarios, se sentiriam 
donos dos meios de producção, saberiam que, eom seu e$
.forço, concorreriam para accrescer a massa geral da1! mer-

c. o. - VOLUME v iO 
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cadorias e, portanto, abrir possibilidades maiores de satis
fação a e li es e aos seus . 

Se é verdade isso, venha então, desde jâ, o s:rstema so
cialista, porque elle, por: meio do estimulo generalizado, 
provocará a fecundidade maior, technica, do trabalho sobre 
n. terra. 

Eis, Sr. Presidente, corno nós, marxistas e sollialistas, 
abstraindo das ridicularias ou sophismas de um jurismo 
de fachada, julgamo~ prégar as verdades essenciaes á feli
cidade do povo e á grandeza do espírito no Brasil. 

Anarchico o systema capitalista de producção, porque 
-vive sob o jugo insensato da lei da offerta e da procura, 
não é possível, que, nos limites diffusos de seu ca
pitalismo satelitario, se aproveitem as forcas vivas 
do Brasil, produzindo, por exemplo, os vinhos, os azeites, as 
_pelles, os xarques finos no sul, os rebanhos brutos no h.in
ter!and tropical, o café, o trigo e outros cereaes, os artigos 
da industria em S. Paulo, o assucar, o algodão, o coco ba
bassú e outras c>leaginosas e plantas textis ao Norte, orga
nizando a pesca em nossas costas e a extraccão das matc
nar a produccão assim, vastamente apparelhada, para nu
trir e satisfa~er a todos os homens, a todos os seres que 
aqui vivem, não é isso possi-vel sem que se installe a Re
publica socialista, pelo voto, em que não creio, ou pela su
blevação como ha de ser implantada entre nós. 

Calculas, que exprimem tecbnicamente a verdade i:rre
fulavel, mostraram, por exemplo, o seguinte: se, "l.a Alle
manha, todos entre 18 e 40 annos trabalhassem tres ho
ras apenas por aia, mobilizados pelo Estado, a popula;;,ão de 
69 milhões de almas teria padriio de -vida que se a!]proxi
maria llo luxo de Lodos us outros paizes do owideute. Para 
a Inglaterra, esses calculas fot•am fcítos, obtendo-se a me~
ma appro:ocirnação. Na Russia, hoje em dia, vertiginosa
mente o Estado sovietico se apl)roxima desse ideal da nova 
Economia Politica, que é o ideal da propria razão e da in
telligencia, em funcçiio da vida e da Histeria. 

A economia, .Sr. Presidente, é a e:<::pressão vila! de uma 
sociedade. Para que uma sociedade seja feliz, como »aLa 
que feliz seja um homem, ti necessario que seu problema 
alimentar, seu problema de habitacão e seu problema de 
a~sisLcnoia esteja resolvido. 

Na Republica sovielica organiza.:se a produccão intel
Jigentemenlc, em funcçiio das necessidades da massa, como 
systema natural de actividade social solidaria. Mas, ~li, ob
temDernm nlguns, os trabalhadores ainda soffrem demasia
do, esláo sujeitos a reslriccões numerosas e profundas 

E' verdade, e honra seja feita aos he!:'oicos trabalhado
res moscovilas, os titans da civilização nova sobre a terra. 
Ali, os t1·abalhadores padecem ainda, mas padecem sorri
dentes, vendo felizes, bem alimentados e Justruidos seus 
filhos, certos de que a geração de amanhã será mais -ven
turosa, enormemente mais digna, do que a de hoje nas na
ções de mercantilismo e preza. 

Ali, de facto, se soffre. Mas, o que ainda. não se póde 
fazer no-Brasil, com um clima que não exige absorpc5.o de 
numeroso capital para produccão de alimentos, que pro
pin.em calorias elevadas e de coberturas sufficientes contra 
o :frio desolador, lá já exist~. 
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Orga.nizaram-sn os centros mais formidaveis, incom
jlaraveis da industrialização moderna. As industrias basi
cas da metallurgia florescem. 

Em Nijni-Novgorod, se alça a maior usina de força 
.clootricá do mundo; no Dnieper, a maior fabrica de pap~l 
do universo; em Kharkov, o mais estupendo dos consorcias 
industríaes: em edifício cte trezentos metro! de frontaria, 
com quatorze andares e todas as installações da tecbníca 
constructora moderna, trabalham, em tres equrpes success!
vas de 7 horas, 40.000 operarias de cada vez. São :120.000 
homens, por dia, produzindo, em consorcio racionalizado, 
alimentos·, vestuario, remedio, papel, sapato, tudo, emfim, 
de que têm necessidade immediata e visceralmente a pro
·vincia de Kharkov. 

Pocos immensos golfam petroleo á. rebria. A indus
tria do alumínio tomou um desenvolvimento verdadeira
mente espantoso, assim como a de platina e do ferro. Além 
-disso, a industrialização dos campos constitue victoria ra
diosa da economia sovictica. 

Ainda ha dias, conversando com o distincto collega, 
"Deputado classista Sr. Siciliano, cuja cultura respeito e óe 
cujos sentimentos e convicções politicas discordo radic-al e 
inabalavelmente, tive o prazer de verificar que o meu 
pensamento a respeito da sua argucia mental não falhou, 
pois S. Es:. confirmava ser notavel o surto da industria.li
zacão da Russia Sovietíca, convindo em que divergia da mc
thodo posto em pratica pelos revolucionarias de Moscou, mas 
que a nenhum homem de intelligencia, como aos Herriot, 
ao-s Barthou e Lloyd George, era possível de1:~:ar de confes
sar que a economia russa representava uma forma victo~ 
riosa. da organizac5.o proa'lctora no mundo. 

Todos os homens dignos, todos os homens cultos, for
çosamente, têm de concordar com rsso. E' ·verdade que o~ 
jornalistas venaes - peores do que Aretino, por que fa
lam até .ciaquillo que não conhecem - a pés juntos ce>ntes~ 
tam esse progresso solar. São mais dicazes que Aretino, 
pois o grande pa:mphletario italiano traçou o seu epitaphio 
consignando que jázia naquelle tumula um homem que :Ca
lára mal de todo o mundo e só não falára de Deus porque 
não o conhe-cia, ao passo que elles, os jornalistas venaes 
.da burguczia, falam de todo o mundo e sobretudo daquillo 
que não conhecem, fiando da ignorancia que aLtribuem aos 
outros o salvo-conducto ·para o. propria. (Riso.) 

Rosnam: o regime sovietico é pura burla, porque está 
organizado a favor de uma classe. Mas quem o nega? Alto 
e bom som proclamamos que, para supprimir as classes -
condição indispensavel á paz, á harmonü;ação e á ventura 
sobre a terra - é necessario que uma dellas triumphe, im- : 
ponha os seus princípios e seus interesses. E qual ha-de 
ser essa classe? A do pequeno numero de orcbideas de es
tufa, que brilham alguns annos nos salões e acabam mor
rendo nos hospitaes de luxo, ás vezes de molestias bern 
vergonhosas e nem ao menos representam uma elite moral 
.e intellectiva, ou ba-de vencer a classe numerosa que CO:l
stitue a humanidade inteira, a dos que trabalham, a dos 
verdadeiros productores? Quem deve triumphar no mund{), 
se a uma classe deve caber a direccão da vida. sobre a ter
:ra e da civilizaci'io? 

A classe dos productores ou a dos parasitas? 
A resposta só poderá ser uma: a de>s prO<Iu~tores. 
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Se os parasitas triumpham, a producção continuará 'á 
ma troca. Se vencem os carrapatos, 6 logico que levará <J 
diabo o rebanho. (Riso.) 

Aos productores, pois, deve caber o triumpho. Quaes 
são os productores de riqueza, de valor, de mercadoria n~ 
mundo? Unica e exclusivamente os proletarios, os traba
lhadores do braço e do cerebr~. 

Dos tres elementos da produeção - o capital, a na
tureza e o trabalho - justifica-se por si mesma a natu
reza.; o trabalho por sua necessidade se justifica; o capita I 
sómente pela espoliação se implantou sobre a terra, e só
se redimirá pela cooperação igualílaria com o LI'abalho. 

O capital não produz coisa alguma, Sr. Presidente . O 
capital, como capital, é incapaz de produzi ... a menor parcei
Ja de mercadoria ou de valor. Uma nota de :1. :000~00(}, 
como aquellas bonitas do Sr. Washington Luiz, que logo os 
bancos açambarcaram paPa, pelo agia, se locupletarem á 
custa da circulação do paiz-bancos dirigidos pelos patriota!!' 
e amigos do Brasil-uma nota de 1 :000$, posta numa cho
cadeira, que póde ser até para o caso uma guitarra, pro
duzirá uma de dez tost5es que seja? 

Creio que não. Colloquemos a macbi'::.a de uma fa
brica poderosa em um campo cheio de materia prima de
pendente de extraC".ção immediata. Ella nada produzirá.. 
começa que ela propria já é fructo de afauosos esforços. 

O homem, entretanto, com seu trabalho immediato, 
produzirá mercadorias de valor, colherá os fructos, colherá. 
materia prima, levai-a-á, por suas mãos, aos mercados, 
exercerá a tPoca, \ancará na circulaciio nm valor e adqui
rirá uma disponibilidade certa, embora no ambito estreito. 
ele economia tribal pl.'imitiva. 

O capital, por si só, nada produz. 
Os economistas burguezes consei'Vadores definem o ca

pital "meios de producção que auxiliam o homem", fructo: 
da poupança sobre as sobras que o trabalho ajuntou. lnteL·
rogo os jornalistas inimigos do socialismo, e da liberal de
mocracia até, como definem e\Jes o capital? Como crystal
lização do trabalho, como trabalho poupado, trabalbo eco
nomizado. Mas . poupado, economizado de quem? Do esforccr· 
do capitalista? Não. Poupado á cus la do trabalhador, eco
nomizado á custa do trabalhador. E isto como categoria 
economica, porque eomo categoria historica I) caso fia muito
mais fino; segundo dizem os portuguezes - são contos 
largos que exigem tempo . . , 

Historicamente, o capital é formado pela rapina, pelO' 
roubo e pela expoliaclio. Antigamente, pela i1Jerra, pela e~
cravização. Toda a economia da Grecia, tod:J. a economia de
Rama, toda a economia até os primeiros annos da Idade 
Moderna., era fructo da escravidão, da- e<>O~?.Jlla esclavagis
ta, da espoliacão e da guerra. 

Depois ella se tornou, ainda, fruclo da tõxpoliacão pelo. 
commercio e da expoliacão pela guerra, na e()oo.omia feudal
nlercantil, (Tumeoef, Historia do Trabaiho). 

Vemos como os chatins das Ret>•Jbhc;:s da Europa 
medieval, de Veneza, de Piza, de Genova, de Florença, da 

Liga Haoseatica e tantas outras instituições commerciaes da: 
época, iam para as terras levanLinas, Ol"d. ex!orquir cidades· 
inteiras, roesses completas, ora compr!!.r aos saqueadores. 
musulmanos e persas o :fructo de seus saques, dos seus des-
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pojo~, e derramavam-nos sobre a Europa, a precos convi
dafri.vos, pois custaram apenas o sangue de alguns incolas 
longínquos do Oriente. 

Depois, deu-se o despojamento, em larga escala, das 
colonias. Do Brasil, da Argentina, da Norte America, Africa 
-e Asia os galeões zarpavam com seus bojos atafulhados de 
-prata, ouro, especiarias, ma terias p::imas. Na Inglaterra, de-
pois rle formado o capital commercial, pelo roubo, conforme 
já disse, pela esperteza e aLé lambem pela guerra, pelo de
penno dos compatl'iotas e advenas, prospe.rmn as primeiras 
fabricas de fiação, e os Landlords, descendentes daquelles 
invasores repulsivos de Guilherme da Normandia, a que 
me refer-i no inicio deste discurso, achavam mais vantajoso 
criar carneiros para vender-lhes a lã, do que manter o ar
roteamento das terras. Dahi o desfazerem da noite para o 
.dia os contractos, os onus reaes, as concessões feitas aos 
colonos, aos camponios, aos que amanhavam a vida agrícola. 
As ruas, pracas e estradas da Inglaterra, subitamente, se 
-encheram de lamentações, e da cohorte la~timosa dos ex-
-pulsos, dos desapossados, dos expropriados. 'I'udo isso chan-
-cellado pelo rei, que dictava, ao mesmo tempo, leis draco-
·nianas contra os vagabundos, para forcar os expropriados, 
que palmilhavam as estradas da amargura, a venderem o 
seu trabalho a baixo preço ás organizações industriaes de 
então, qull propinavam ao monarcba uma margem de re
dit.os providenoiaes. Lêde, Sr. Deputados, a obra, notavel 
de Leonidas de Rezende K A Formação do capital" e a de 
Molinari "L'Evolution Politique e la. Révolution", para 
terdes nocão perfeita do phenomeno anglo-capitalistico. 

Eis ahi de novo o Estado com a sua pelle de leão, tra
hindo-se como arma de classe: para eJq>lorar os dominados, 
os desprotegidos, os obreiros. 

Historicamente, cada moeda é como um coagulo de san
gue. 

Custou o capital o sangue, a seguranca, a dignidade de 
milhões e milhões d>:l homens sGbre a terra, Cidades foram 
postas a saque; paizes ensanguentados e dominados; enga
nadas populações inteiras pelo commercio, pelzs armas, 
sempre expropriadas da substancia do see. trabalho, para 
que se carreassem esses productos ·ás mãos dos grandes de
tentores do capital mercantil e do capital industrial, que 
estabeleceram os alicerces do regime capitalista hodierno. 
Conclusão: o capital, fructo do trabalho, só será legitimo 
.e bem fa~ejo quando manejado pelos trabalhadores em be
neficio de toda a especie humana. Resumindo: salve-se o 

·capital e leve a breea o polco capitalista, que constitue hoje 
o maior obstaculo a modos imperiosos, ma1s scientificos, 
mais praticos e mais justos de economiomo conciente, pla
·nificado. 

Juridicamente, já mostrei a inanidade dos tituloa do 
.capital. Em nossa terra mesmo, vimos como o Estado é o 
producto, primeiro da guerra, ,depois da escravização e 
em seguida, da dietadura burgueza, disfarç~da sob a deSI
gnacão de republica democratica de 1891 e de republica 
social-democratica de :1934. 

!lfas, Sr. Presidente, proletarização crescente do mu:c.do 
íórca a humanidade a se aguerrir para eve:'ter essa ordem 
de causas e construir o estado socialista, onde a producção 
será .organizada a favor de todos, racionalizada segundl} as 
necessidades do e.ons.um.o. 
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Aliás, um dos maiores tratadistas da economia mo
derna, na França actual, Charles Gide, que não é socialista, 
não é rnarzista, mas apenas cooperativista, em seu tratado
de Economia Política, deixa palpitante a vfrdade de que 
está errado pela base o systema vigente, porque a econo
mia é preordenada á funcção do lucro de aiguns e níio a 
funcção da satisfação das necessidades de todos. Essa a ver
dadeii·a funcção da economia e que só ser:i posivel imr>lan
tar na terra com a victoria do proletariado, numa transi
taria dictadura delle sobre todas as classe;;, afim de sup
primir as differenças de condições ecouomicas entre os 
homens. 

A essa revolução, a essa dictadura marchamos a IJassos· 
agigantados. 

E' inutíl que as policias especiaes e ~ecretas metralhem 
nas ruas. Tambem os abolicionistas foram chacinados á 
pata de cavallo; tambem os republicanos fc,·am perseguidos 
e presos e, entretanto, triumpharam em t~da parte. 

Nó5, socialistas-marxistas, ouvimos o tatalar das asas do
futuro, que nos propellem na lucta., IJOrque, quando os in
tegr·alistas se organizam aqui, se .esquecem de que o Brasil 
I! uma colonia que recebe tudo de importação, inclusive o 
fascismo, e de que elles se estãJ aguerrando tarde, quando a 
derrocada comeca na Allemanha. e a desmoralizacão já 
grassa por toda a Italia. Acal~nt:::.mos a fundada esperança 
de que, dentro dos cinco ou dez annos proximos, a It.alia se!:'á 
uma Republica communista, corno será uma Republica com
rnunista a Allemanha. 

E' a massa levada á revolução proletaria pela incons~
quencia interesseira da burguezia, nessa reaccão san.grenta 
em que ·se desmascarou, tirando-nos os ultimas resquicios de 
!é na sua comedia de democracia. e liberalismo. O !mrguez 
só é democrata, sú é liberal, emquanto as suas rendas estãD 
seguras, emquanto os seus latifundios estão defendidos pelO' 
exercito e pela maT'ínha. No dia em que os latifundios e o3 
capitaes sejam ameaçados pela onda pacifica do el~itora,lo 
vermelho no Paiz, os burguezes se lançarão, vergonbOS.1-
mP.nte. comó sabujos, com uma .. frescura" enorme, aos p~3 
do prim'eiro .Salgado que lhes prometta nossas cabeças, a. 
troco de seu liberalismo de rendeiros alarmados. 

Mas, no Brasil apparecem tarde, Sr. Presidente, os n:t
zlstas-clericaes porque o l').ítlerismo está desmascarado na 
Allemanha. Fez do racismo o seu baluarte e, entretanLo, pe'a 
voz do seu proprio fuehrer, do seu leader, sabemos que sM 
os nazistas - pelo menos uma grande fracção del\e~ - c~ 
maiores inimigos da raca, pois q;w, em vez de pru;-Jaga1-1\, 
escamoteiam os elementos dassa. Ioropagação, em baJ:.itos m
fames, parlapatões degenerados que "Pretendem digniticar ~ 
:o-r~~ e protee-Pr as famili~s crneh"r·ando incenso nJ~ Jobt?g03 
altares do uranismo. (Muito bem. Apoiados.) 

A solução nazista para a A:iemanha era offerecida pe:o 
(ueltrer, sob o pretexto de que a Rcpublica de \Veimar, co'1l 
as sua.s obrao;; de assistencia proJetaria, com os se•.1s se:<11r '" 
sociae'l amplamente ramificados, importava em sangria 
exil'Pma pan o Thesouro Nacional. Entretanto, o proprio 
tuehre1, no repente do seu despeito e do seu furor homi
cida, con!Essou, irradiando-o para todo o mundo, que 03 
aa~ietas mantinham um exercito irregular, um exel:cito po
litico de 2. 9 00. 000 homens_ Pro h pudor I 

De sorte que se negava aos desoooupados o auxilio, e:x:
tinguiaJ:J.-~e os seguros llroletarios, pal'a os quaes os opera-
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rws concorriam com uma parte dos seus ganhos e ainda, 
r.cm a pazte total, que era seu trabalho - normal fonte de 
ricrueza para o Paiz - e se proporcionava, entretanto, a 
dois milhões d~ assalariados, Cie a1atadores, de extorsil,nariJs, 
de tnrquem.odos mode-rnos, pingue soldo sohr''> o thesou,·o 
teutonico . · 

E, na Italia, o mesmo occorre. O desastre financeiro 
grassa. Desconfiado da solidez de sua traquitana patibu,lar, 
o "Du::e" começa a sorrir meio contrafeito para a esquerdo, 
admittindo o hybridismo de uma "ala socialista" em que se 
bifurcará (já se bifurca !) õJ integralismo italiota. 

Ainda ha poucos dias, de um moco perrepista, recem
chegado da Europa, ouvi eu que, de facto, pela. ob;ervacãc 
que fizera em todas as espheras da vida italiana. t!nha dH 
confessar, com sinceridade, que o fascismo. na Italia, era 
um carnaval sangrento. Mantinha-se a ãomicação pl!lo pu
nhal, pelo medo, pela corrupção. No seio das fam i!ia5 pe:::o:!
tram a;; propos tas de delacão ; o~ parentes tremem rtos p'!.
renles; o~ filhos se arreceiam do5 paes, e vice-versa. porquE:', 
no abafadiço e na crueza daquelle meio dantesco, numeros~s 
Ugolinos novos estüo dispostos a devorar as cabc~as dos r;
!hos, através das guilhotina" musso!inescas. 

Sr. Presid~nte, por todos ~sses desmandos alhu!·e5 v~
rificados, sabemos que, quando nc- Brasil, denli'o dos molc!~s 
àa democracia liberal. houvermos, através da propagan:!a 
e de a ssociações pujantes, organizado os cont ingentes da eJ
querda para a conquis ta pacifica do poder, os capltalls t3S 
da Minas conservadora e ca tholica; do Siio Paulo indnstr!•.
lizado e bandeirante escravocrata ainda hoje; do Rio Gramle 
do Sul dos pastores individualistas; do Norte dominado prla 
carqueja portugueza do catholicismo invasor e ignaro -
todos elles accorrerão, num assarapanto, a fortalecer ~>.s hol
tes do integralismo e da r estauração p inamaniquist.a no Br"t
s il, De balde accorrerão. Embalamos em nossos oorações a 
certeza de oue as forças subterraneas, plutoo icas da histor·a 
trabalham pela nO$Sa causa. Os exercitas p roletarios a1.1-
gmenlam cada vez mais, diante mesmo do augmen to da pr.:>
duccão capitalista e das l!rises inevitave is . Entretanto, qs 
famintos serão cada vez mais ::•.1merosos. Os Estados Un;
dos, gloria e orgulho dn produc.;ãe> capitalista, apresentam, 
hoje. amai~ temível cbo.ge. do systema: 17.000.000 de sem 
trnbal ho, na terra do systemn mdividualista, procl~ :nam a 
f~ llencln da ec!Jnomia de ganancia. da economia de troca e 
luctos, ~.> a victoria da economia. racionalizada, em funcc2o 
das ~on !ir:gr.ncias humanas. 

E' por isso tudo, Sr. Presidente, que, em nome do Par~ 
tido Socialista Brasileiro, de 13ão Paulo, em nome de IDilUe 
ídeaes mais ardentes de justica E! de fraternidade, Pm nome 
da felicidade dos meus filhos, da honra e da dignidade tie 
minhas fi lhas. que só poderão, se eu morrer, ter pP.nho:~s 
de ventura provavel num regime socialista, onds o Ests:!o 
assegura a educação, a alimentacão e a subsistencia a todJ;;, 
que est ejam dispostos a trabalhar_ .. 

0 SR. EDGARD SANCHllS - 0 regiml:l actual SÓ as.segul·a 
a cadeia aos trabalhadores. 

O SR. ZOROAlSTRO GOUVM - •• ; é em nome, Srs., de 
;;entimentos mais deli cados de fami1ia, dos pendores mais 
cordeaes dos meus almejas humanitnrios e da objectivi
dade soientifica. do ·materialismo historieo, que me decla
ro irreductivelmente marxista, ao lado dos proletarios do 
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Paiz, em todas as s•.:.as gréves justas sempre e em todas 
suas reivindicações políticas, e;tendendo a mão ao Pa.rtiJ!) · 
Communist.a, todas as veres que e Policia secreta os estraça
lhe nas ruas, para garantir os privilegias dos que dessau
gram e infelicltam o Brasil, acastellados nos salões de Lon
dres, nos escriptorios bancarias de Nova Yorkl (Muito bem. 
muito bem. Palmas no recinto. na.s trillunas e nas galeritu. 
O orador é vivamente cumprimer~tado.) 

Durante o d~scurso do Sr. Zoroa.stro Gouveia, 
o Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira 
da presidencia, que é occupada pelo Sr. Christo
vão Barcellos, 2° Vice-Presidente. 

20 

De accordo com o art. 1.59 do Regimento, vai 
a. imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N . 50-A- f934 

Fi;ca a despesa do Min.isterio da Guerra, para o exercício de 
1935, com parecer da Commissão de Orçamento sobre as 
emendas apresentadas em segunda discussão. 

(Orçamento 9, de i934) 

Não nos foi possível ainda um exame acurado de t.oda~ · 
as verbas pertencentes ao Orçamento da Guerra, para o 
anno de f935. A premencia de tempo e a obtenção immediata 
de uma tabel!a discriminativa das respectivas verbas. perma
neceram como íactores perturbadores de um estudo detido do 
referido orcament.o, e por cor.seguinte, falho de rigor da in
dispensavel technica. 

Votada em 2& disc-ussão, com as emendas approvadas, 
aguardamos o seu ultimo turno para apNJsentarmos relatorio 
mais circumstanciaào. 

Formulando o nosso ligeiro parecer, devemos todavia de
clarar que examinando a discriminação das verbas orcamen
tarias do Ministeri'O em apreço, observamos que, de facto, es
tão essas '\'erbas perfeitamente distribuídas com todos os seus 
pormenores. 

A grave situação por que atravessa o Exercito Nacional, 
no que diz respeito ao seu aparelharnl!nto, nos i•nduz a accei
tar a proposta como se acha, com o accrescimo das emendas 
cuja approvação aconselhamos. 

Sem esse apparelhamento principalmente de referencia ao 
seu material bellico, o Exercito Nacional, por mais numeroso, 
adastrado e patriotico que seja, jamais poderá ter a effici
encia indispensavel. 

Na presente pr:oposta não se pód•e nem se deve fazer 
a menor modific~ção de verbas. Ella corresponde estrict.a
mente ás necessidades do nosso Exercito . Fazer economias 
visando córtes exaggerad.os nos Orçamentos das forças arma
das é um grave erro que não devemos commetter, pois im
portaria, além d:i mais, na pt<opria ctcsorgani~ação dos servi
ços do Exercito e na impossibilidade de ser attendida, no mí
nimo a que eHe vem sendo reduzido á sua alta finalidade, 
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:seria arrastai-o á semi-impotencia. Em caso de guerra, ou 
de grande commoção, elle não poderia desempenhar -o pape! 

-que lhe compi!te, de enquadrax• a mobilização nacional, nem 
os cbefes militares assumiriam, conscientemente, a responsa
bilida-de do que de mão nos acontecesse. 

EMENDAS DA ÜOM::.IISSÃO 

N. 1 

Accrescente-!>e na legislacã-o citada e em todas as verbas 
·do Orçamento: Decreto n. 24.168, de 25 de Abril de 1934. 

N. 2 

Verba 511• 

Augrnente-se a sub-consignação n. 23, da verba 5a -
Serviço de Material Bellico, Consignação Pessoal, de réis 
9 :600$, divididos em ordenado e gratificação, correspondentes 
:aos vencimentos do Almoxar~fe da Fabrica de Polvora sem 
Fumaca de Piquete. 

Jus ti{icaçõ.o 

Trata-se de um funccionario, amnistiado pelas Disposi
ções Transitarias da Constituicão da Republica, cujos venci
mentos não constam da proposta apresentada pelo Goverlio. 

Parecer favoravel. 

N. 3 

Verba 511• 

Serviço de Material Bellico, Consignação Material -Sub
consignação Material Pel'manente. 

Augmente-se de 747 :721$800, 

I us tificação 

Torna-se indispensavel, por convcniencia imm~diatn da 
administração militar, o accrescimo de que se t1•atn, que visu 
1a.ttender á compra de macbinas destinadas á Fabrica de Pro
jectis de Artilharia. 

N. 4 

Pelo decreto n.. 24.632, de 1 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 categorias. A despesa com o re
ferido quadro é a seguinte: 

Escreventes : 
100 de t• classe a 8:400$ 
200 de 2• classe a 7:200$ 
400 de a· classe a 6:0000 
iOO de 4• classe a 4 :800$ 

840:000$000 
f. 440 :000$000 
2. 400:000$000 

480:000$000 

5.160:000$000 
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Justi{icaç_ao 

Da proposta orcamentaria apresentada não consta o· 
quantum, como ordena a lei, destinado ao pagamento de ven
cimentos dos escreventes, que, como civi~, pod~rão figurar na 
v·erba 1"- Administração Central, da respectiva proposta. 

O artigo 12 do r eferido decreto :fixa taes vencimentos
e o artigo 15 declara que "até o fjm do cor1'ente exercício
financeiro os escreven~es perceberão os mesmos vencimento> 
a vantagens que recebiam até aqui, como sargentos, á eonUI 
das respectivas dotações orçamentarias ." 

E, ainda mais, que a partir do inicio do exercício vin
douro passarão eHes a ter os vencimentos fixados na tabella 
c-ontida no presente decreto, para que o Ministro da Guerra 
faça cons ignar no orçamento do seu Mlnisterio, para o annc 
de 1935, o quantitativo neeessai"io ao pagamento devido a es- 
ses serventuarios. 

Havendo, pois, omissãt> dessa verba, é justo que a mes
ma seja consignada no orcamento vindouro de 1935. 

li:ME:NDn.S Do PLENMIO 

N. 1 

Verba ;a - ServiÇO de Aviação ; 

Consignação - Material: 

.J - Material Permanente .......... . 

Justi{icaçáo 

10. 2.\3 :000$0GO 

A essa sub-(;onsignação do Orçamento de :1934-1935 rot 
aberto um credito supplementar de 4.300:000$000 para 
acquisicão de aviüe~ de calegoria "Escola" suff-icienlc ape
nas para attcndcr á metade das necessidades do ensino. Im
perioso é que egunl importancia seja addicionada nu orça
mento de 1935, para que o preparo dos novos pilotos avia
dores se possa real izat· en1 condi<;.ões snlisfactorias e eco
nomicas. Cumpre $alienlar que umn quarta parte desse cre
dito supplcmentar não poderá tet· emprego em virtude do 
recente decreto que limitou o Exet·cicio de 1 !>34-f 935 a 31 
de Dezembro de 193.\, c que depois da revolução de 1!l32, 
nenhuma acquisicão de a.pparolhos foi cff~ctuada, por falta 
de recurso~. Além disso o proj ~cto de Orçamento para 1935 
apresenta uma diminuição de 2 .356:000$000 sobre o Orça
mento de 1934-1935, addicionado do crbdito supplementar 
referido. (Decreto n. 24 .512, de 30 de Junho de 1934). 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1934. - Praào 
Kellv. 

A emenda traz um augmento de despesa de 4. 300 :000$000 
para acquisição de aviões de categor ia "Escola", Arg\imenta 
u seu autor que essa verba foi pedida. para o orçamento de 
1934-1935, em credito supp!emenlar, destinando-se ao pre
paro dos no-vos pilotos aviadores, e que, no proximo orca-
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mento da Guerra a ser votado para 1935, ella deve ser man
tida no sentido de nao ser prejudicado o ensino pratico d~t .. 
5a. Arma_ Allega ainda que uma auarta parte desse credito
supplementar não poderá ter emprêgo em vista do ultimo de
ereto, q11e limit.ou o exercicio de 1934-1935 até 31 de Dezem
bro do corrente anno e que depois da revolução de 1932 ne
nhuma compra de apparelhos foi feita por falta de recursos, 
accrescentando, ademais disto, que o projecto orçamentario de 
1935 apresenta uma diminuiçãu de 2.256:000$000 sobre o de 
:1931.-1935, addicionado do cr()dito supplementar respectivo. 

Não resta a menor duvida que os aviões de guerra de 
"Escola" têm de s~r renovados constantemente pelo seu uso 
permanente. 

A presente emenda encara essa renovação. Se, de um 
lado, ella traz augmento de despesa. de outro lado, o preparo 
dos nossos pilotos aviadores se faz em condições satisfacto
rias e com melhores segurancas no tocante ao risco de vida, 
e tanto mais quanto, actualmente esses apparelhos prestam 
a(J paiz relevantes serv1ços como aviões-correios por toaa o· 
hinterland brasileiro. 

N. 2 

Verba 3a - Estado Maior - Consignação Pessoal -· 
Subvemções: 

N _ 10 -Missões, etc. : 

Supprimam-se de- Or·çamenlo do Minislerio da 
Guerra e incluam-se -no da Educação c 
Saude Publica as subvenções com as 
suas especificações, e no mesmo total de 14.5:{)00$000 

Sala das .Sessões, 18 de Setembro de 193~. - Valente d~ 
Lima. 

Justificação 

A inclusão das subvenções a ordens religiosas, d r.ntro 
do quadro do Serviço de Protecção aos Indios, no Orçamento 
da Guerra, tem no ponto de vista desse Mbisterio, dois in
converlientes : 

i 0 , avoluma o orçamento do Minísterio da Guerra,· no 
alludido Serviço, com verba a ser despendida por pessoas 
estranhas e a juizo dessas pessoas ou :ióra das normas êr) 
Codigo de Contabilidade para os serviços publicas; 

zo, vae de encontro a determinações· precisas do para
grapho 10 do art. 5° da Constituição da Republica, o qual 
det€rmiJla que: 

"O.s actos, decisões e serviços federaes serão exe
cutados em todo o Paiz por funccionarios da União, 
ou em casos especiaes, p elos dos Estados, mediante 
accordo com os respectivos governos"_ 

Não tem nenhum cabimenf.o a inclusão da~ subvenções 
em apreço no quadro orcamentarío do Serviço de Proteccão· 
aos Indios, porquanto, como se vê dos proprios dizeres das 
Subvencues, ellas escapam a qualquer classificação precisa. 
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de pessoal ou de material. Umas se destinam a. ensino e 
~utras a sustento de trabalhadores agrícolas das colonias de 
missões. 

A eme:oda que se apresenta no Ministerio da Educação 
.e Saude Publica, pmvê 1·ecursos proprio~ a essas subvenções 
.e os colloca no Jogar conveniente. 

Parecer á emenda n. 2 

Esta emenda manda supprimir do Orçamento do Minis
terio da Gu~rra e incluir no da Educação e Saude Publica 
as subvenções com as suas especificações, que se encontram 
na verba aa (n. i O) , no total de i 45 :000$000. 

Parece-nos, de facto, mais acertado que ella passe a per
tencer ao Ministerio da Educação, não sú porque este Minls
terio prov~ recur.sos proprios a essas subvenções, collocan
do-as nos seus logares convenientes, como tambem nenhum 
cabimento ha na sua inclusão no quadro do Serviço de Pro
t<ecção aos Indios porquanto, conforme se verifica, escapam 
:1. qualquer classificação precisa. de pessoal ou material. 

N. 3 

Verba 3" - Estado Maior - Verba Pessoal - Accres
~ente-s·e: 

Inspectoria de Fronteira: 

N. 7 - Para pagamento de gratificações es-
.peciaes ao pessoal (mais) 267 :740$000 

~ervico de Proteccão aos Indios - Acres
cente-se: 

·N. 8 - Para. . pagamento do pessoal do 
quadro e o em commissão (mais) 264.:000$000 

N. 9 - Para pagamento do pessoal men-
salista, etc . (mais) . . • . .. . . . . • . 561 :975f()OO 

.N. H - Ajuda de custo e serviços extra-
ordinarios, etc . (mais) • . . . . . . • . 100:000$000 

'N. i2 - Auxilio para faTdament~> do Por~ 
teirio-continuo, serventes, etc. 
(mais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :695$000 

Verba Material - Accrescente-se: 
1 -Material Permanente (mais) . . . . . • . • • i55:000$000 
2 - Material de Consúmo (mais) . . . . . . • . 298:000$000 
3 - Despesas Diversas (mais) . . . . . . • .. . . 442:000$000 

Sala das Sessõe~, 18 de Setembro de i934 . - Valente 
de Lima. 

lusti{icaÇã() 

:t: de inadiavel necessidade proseguir nos trabalhos do 
reconhecimento, preservação e nacionalização de nossas 
fronteiras e deverá ser considerada. como mui bem empre
.gada toda a verba que em nossa Patria para esse fim se 
destinar, tanto mais que só a evasão de rendas que assim 
:tem paradeiro de muito excederá a despes&. proposta. 
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Tamb~m o Serviço de Protecção. aos Indios, que tão Cie· 
perlo ~e liga ao das fronterras, a CUJa lnspecção o Governo• 
Provisorio ju1gou acertadamente subordinar, teve, a :partir 
de 1930, a sua. verba tão reduzida que lhe determinou o col
lapso que de todo o anniquilará se não forem consignados os. 
rec,u~sos necessarios, o que representa ao mesmo tempo ver
daoeu:·o pagamento de uma divida de honra da nacionalidade 
para com os remanescentes dos nossos aborígenes. 

o graphico e o roappa inclusos dao bem a. ictéa do quet 
tem sido a instabilidade e a insegur::tnca deste Serviço desde
a sua criação, bem como a sua miseria actual, conhecida a 
extensão do territorio e a densidade das populações indí
genas a attender-se. 

Os recursos agora pedidos tanto para a Inspectoria Es
pecial de Fronteiras, como para o Serviço de Protecção aos
Indios, visam, como se vb da emenda, attender ao impres-· 
cindivel, sem o que não se poderão execdar os trabalhos essen-· 
ciaes nem sequer manter os serviços já realizados; e com 
elles poderão ter execução, no que é mais urgente e impres
cindivel, as disposições do decreto n. 24.700, de 19 de Julhe> 
de 1934. 

DECRETO N. 24.700- DE 12 DE JULHO DE 1934 

Diario Of{icial de: U.-7-1934, 28-7-1934 e 17-8-1934 •. 

O Chefe do Governo P•ovisorio: 

Considerando: 

Que em grande parte as fronteiras do Brasil estão por 
emquanto habitadas apenas por índios, não tendo sobre ellas 
o Governo Brasileiro -inspecção continua e systematica: 

Que o indio é ahi um elemento precioso pelas suas qua
lidades moraes, robustez physica e adaptabilidade aos cli
mas que convem aproveitar e educar pelos melhodos pro
prio$, chamando-o á nossa nacionalidade antes que os paize,;. 
límitrophes o chamem â sua; ,._,., 

Que, em se tratando cte problemas de fronteiras e de res
guardo da nacionalidade, o Ministerio cta Guerra é natural-· 
mente o indicado para superintendel-os, não perdendo, po
rém, de vista não só a accão especial sobre os indios, que 
exige pessoal especializa-do, como tambem o decreto numero· 
5. 484, de 27 de Junho de 1928; 

Que nos índios do interior do Paiz e afastados das fron-· 
teiras, se deve por unidade de acção e de processos, dar a
mesma superintendencia, tanto mais quanta, como factores 
de producção e entrepostos do grande sertão, os Postos e 
Povoações Indígenas se incluem nas cogitações desse Ml
nisterio; 

Decreta, no uso da attribuição que lhe confere o art. i~· 
do decreto n. 19.308, de H de Novemb.ro de 1930; 

Art. 1.0 O Serviço de Protecoão aos Indios, passa a eonsti
tuir um Departamento da Inspectoria Especial de Frontei
ras, competindo tambem ao Ministerio da Guerra os julga
mentos de gestão de que trata o :;.rt. 37 da L'ei numero 5.48-4,. 
de 7 de Junho de i928. 
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Art. 2.0 Será mantido o pessoal civil especializado no 
. .mesmo Servico, sendo creadas as sub-divisões administra
tivas necessarias ao bom encaminhamento dos trabalhos. 

Paragra-pbo unico. Os cargos de direccão serão 'Pro
·vidos, de preferencia, por officiaes da activa, ou reforma
dos, com as vantagens que lhes forem arbitradas pelo Mi
nistério da Guerr.-. observadas as limitações 'Cio decreto 
.n. 23.053, de 8 de Agosto de 1933 e tendo as attribuições do 
arL 6° do decret.o n _ 5 . 484, de 27 de Junho de 1928. 

Art. s.o A verba do Servico de Protecção aos Indios, 
com as respectivas consignações "Pessoal" e "Material" do 
orçamento vigente do Ministerio do Trabalho, lndustria e 
Commerc-io, é transferida, a partir de 1 de Julho corrente, 
.quanto a títulos, consignações e sub-consignações, para o 
orçamento da Despesa do Ministerio da Guerra, na ordem 
que lhe compeLir, ficando sem effeito as incorporações res
pectivas no que se refere ao Servico de Protecção aos In
dias, determinadas pelo decreto n. 24.315, de i de Junho de 
1934, em seus arts . 70 e so. 

Art. 4.0 O Ministerio da Agricultura, por intermcdio 
das Repartições competentes e dentro dos seus recursos or
camentarios, prestará ao Ministerio da Guerra todo o con

-curso de que o m~srno precisar para o desenvolvimento da 
lavoura· e da criação de animaes domestivos nos nucleos mi
litares e povoações indígenas, fornecendo machinas, instru
mentos c ferl'amentas agrícolas, plantas, sementes e ani
maes reproductores adequados a cada região, bem assim o 
pessoal technico necessario á organização e orientação dos 
trabalhos <le sua especialidade . 

Art. 5.0 No -período de passagem de jurisdicção do Mi
ni~ Lerio do Tl'abalho, Industria e Commercio para o da 
Gnerra, os ínspectores regionaes. mediante a dclügação de 
poderes de que trata o art. 264 do Regulamento do Codigo 
de Contabilidade da União. expedida pelo Ministorio da 
Guerra. poder~o continuar ~- movimentar as vel'bas do Ser
viço, até que scjnm providos os cargos de inspcctores ou dl! 
Chefes de serviço de cada zona. . 

§ 1.0 Todo o pessoal effectivo do quadro da actual 2& 
Secção - Serviço de Proteeçã.o aos Indios - incorporado 
ao Departamento Nacional do Povoamento, na fOI'ma do 
art. 7° do decreto n . 2L315, de l de Junho de :1936, acom~ 
panhará a sua repartição nesta transferencia . O mesmo se 
dará com o archivo e o material do referido Serviço. 

§ 2.0 Os Minislerios do Trabalho, Industria c Commcr
cio e o da Gnerl'll, por entendimentos direclos, expedirão ·os 
actos que se tornarem necessaríos para a plena execuaiio 
deste decreto. 

ArL. 6.o Os adeantamentos para occorrer ás despesas 
com os nucleos militares e postos indígenas das regiões de 
fronteira e do interior do Paiz serão feitos de accor.do com 
as leLras a até e dCT art. 267 do Codigo de Contabilidade e 

.em suas prestacões applicadas as disposições do nrt. 297 
do referido Codigo. 

Art. 7.0 O Ministerio da Guerra fica autorizado a rever 
··a legislaçã.o vigente para o Serviço de Protecção aos Indios. 
adaptando-a melhor aos interesses da nacionalizacão e ã de
fesa das fronteir(IS. Tal revisão l:lem como a applicacão do 
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:art. 2° deste decreto serão feitas sem augmento de despesa 
Jlara o exercício financeiro 1934-i935. 

Art. 8.0 Revogam-se as dis:posicões em contrario. 
Rio de Janeiro, 12 de Julho de 1934. 1130 da Indepen-

cia e 46° da Il.epublica. 

GETUL!I$ VAttGAS. 

P .. Góes Monteiro. 
Joaquim Pedro Salgado Filha. 
Oswaldo Aranha. 
Francisco Antunes Maciel. 
Juarez do Nascimento Fernandes Tavora. 

Estavam os seguinte~ dizeres: - Carimbo: - Palaeio 
da Presidcncia. da Rcpublica. Regigtracto no livro compe
tente. - B. Gonçalves, official de gabinete. E annotado a 
fls. 127 v. do livro competente. Secl'etaria de Estado da 
Gue~ra, 30 de Julho de 1934. -H. Vasconcellos. 

Parecer 

O augrnento da verba n. 3- Estado M:üol'- (n. 7-8-9-
11-12) se justifica plenamente. 

'l'udo que se relaciona com os trabalhos de reconheci 
menta, preservação e nacionalização das nossas fronteiras, 
deve ser amparado com todo o empenho. 

O mesmo acontece com os Serviços de Protecção nos In
dias. Ha relação mtima entre o Serviço das nossas fronteiras 
e o que acabamos de nos referir. 

Já a nossa ·constituição (letra M do artigo 5°) prevê 
essa questão, que é, não" ha duvidar, profundamente patrio· 
tica. A instabilidade a in~eguranca desse,: Serviços neces
sitam de um paradeiro. Os recursos solicitados quer para a 
Inspectoria Especial de Fronteiras, quer para o Sel'ViCo dP 
Protecção aos Indios. são indispensaveis para a manutençã" 
dos trabalhos já realizados e outros por serem executados. 

O augmento desta verba ficará sendo, de accordo com a 
alludida emenda: 

Vel'ba 3"': 

N. 7 - 267:740$000- (augmento de 220 :820$000l. 
N. 8 - 264 :000$000 - (augmcnto de 167 :400$000) . 
N. 9 - 561:975$000- (augmento de 191 :950$000): 
N. 11 - 100:000$000- (augment.o de 80:000$000). 
N. 12 - i ;695$000- (augmento de i :095$000). 

ToLa! do augmento 

Na verba ma Leria!: 

661:265$000. 

Material permanente . . ............... . 
Material de con~umo . . ............. . 
Despesas diversas . . .............•.... 

155:000$000 
298:000$000 
442:000$000 

895:000$000 

Por conseguinte, ha um accre~cimo de 1. 556 :625$000 na 
·verba 3a_ Todavia aconselhamos a sua apl)rovacão. 
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N. 4 

Verba 19a - Commissão em Paiz Estrangeiro: 
·supprima-se. 

Justificação 

A melhor justificativa que tenho a fazer da ~menda: 
suppressiva acima está nas emendas que vão abaixo: 

Emenda n. 
Verba 198 , do Orçamento da Guerra : 
Fica o Governo autorizado a estabelecer sete Colonia.s 

Militares das Fronteira~. em nossos limites, respectivamente,. 
com a Republica Argentina. Paraguay, Bolivía, Colombia Ve-· 
nezuela e Goyana. Ingleza; t res outras Colonias Militares, res
pectivamente, em Formosa, no Estado de Goyaz, em Simplicio 
Mendes, no Piauhy e Barra, na Bahia, e, finalmente, quatro· 
batalhões de Engenharia, respectivamente nas -cidndes de 
Crato, o Ceará, Patos, na Parahyba, Pesqueira, em Pernam
buco e Viçosa em Alagoas . 

Velho estudioso das coisas do Exercito em nossa terr~. 
almejo vel-o cada vez mais integrado na. nacionalidad·.> que· 
elle ajudou a crear n o , . de Setembro, que unificou com a 
espada gloriosa de Caxias e redimiu com o espírito de Ben
jamin Constant, na aurora de :l5 de Novembro. Nã.o tenho
melhores palavras com que justificar a emenda supra do que 
as que vão abaixo transcriptas do livro de minha autoria. -
O Exercito e o Sertão- Rio, de 1932." 

Sala das Sessões, 18 de Setembr~ àe !93-i. -Xavier de. 
Oliveira. 

Da distribrtiçãc das nossa$ (orças de terra 

Está terminada a nossa questão militar externa ao Sul, . 
com a caraaterização das nossas fronteiras meridionaes, o.clo 
que, hOje mesmo, culmina com a inaugurac:ão da ponte de 
Jaguarão, o symbolo metallico indestructivel com que sellá--· 
mos a nossa amizade eterna com o nosso mais querido irml'io 
do Continente, o cullo, liberal e progressista Uruguay. Por · 
outro lado, todas as nossas outras fronteiras estão assegnra
das pela letra dos nossos tratados, pelos marcos que a dE'
finem com os dez -povos <!Ue nos são lindeir os, e garantidas 
pelo Arbitramento Obrigatorio, essa recente conquista de
mocratiea da America, que Já tínhamos inscripta, imperati
vamente, em nossa propria. carta polilica. Por tuclo isso !' · 
mais, porqu-e não ha, não póde haver guerras de conquista 
no Novo Mundo, podemos estar tranquillos com todos os 
nossos vizinhos, como tranquillos estão todos elles quanto a 
nós, pelo nosso passado, pelo nosso presente e pelos ideaes 
pacifistas que alimentamos pelo futuro além. 

Toda esta digressão, para justificar um v-elho ponto de 
vista que venho defendendo ha mais de uma deca.da: é que 
o Exercito Brasileiro não póde contl.'ouar sendo um privile
gio do Sul, como o tem sido até este momento. 

O EY.ercito Nacional, faetor de "Progresso por exccllen- · 
-oia, p:rogrésso economico, moral e cívico, deve existir para 
todo o Braúr e nao apenas para uma pequena parte deUe. Sua·· 
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trajectoria, naturalmente, se orienta do littoral para o sertão, 
e do sertão para as fronteiras, e, por igual, no Sul, no Oeste 
e no Norte levando a idéa da Patria e o sentimento da n:~.
cionalidade, do Pampa ao Amapá, da beira do Atlantico ·ás 
barrancas do "Paraguay", e ao sopé dps Andes, onde nascem 
os nossos rios caudalosos. Inexistente a questão militar nn 
extremo .meridional, para onde apenas precisamos construi~ 
estradas estrategicas, tres horizontes novos se abrem ao p3.
triotismo das nossas forças de terra: 

:f.O, o rumo <las fronteiras; 
2<', o rumo dos sertões; 
3°, .o rumo do Nordeste brasileiro. 

Para a consecução inLegral desses tres grandes objer.Li
vos, tres novos organismos deverá ter eHe, e só apenas pela 
mudança de orientação e de m(sléres das suas actuaes cor
poracões, com a creação de: 

f 0 , colonias militares de fronteiras; 
2°, colonias militares dos sertões; 
so, batalhões de en~enharia. do Nordeste. 
E is alli. está{), senhores, os tres postulados com que syn

thelizo o theroa que passo a desenvolv-er. 
Argumento que, á falta do ensino alphahef.ico e teebnieo, 

os Estados que, entre nós, têm progredido, realmente, effe
cth·amente são sómenle aque.Jles para onde se têm orientado 
as correntes migraLoíras em busca dos seus campos, e ond~ 
os na.cionacs t~m elevado o seu nf.vel mental e cutumJ até 
ao desses alienígenas - São Paulo e Paraná, para os italia
nos, e Santa Catharina e Rio Grande do Sul, para estes e 
mais os germanos, slavos e tcheooslovenos. 

Esses pov(}s, constituindo-se em nucleos de civiliz~çõe3 
modelo, têm concorrido, innegavelmente, para o progresso 
desses E stados, d-a maneira que {) E~ercilo ahi só tem uma 
unica funcção: nacionalizar o estrangeiro, ou, pelo menos. 
a sua prole. 

Ao revés disto, as outras regiões do Paiz onde não ha 
chegado o immigrante, nem mesmo com o seu sangue, para 
a nossa melhor formação racial, sem o conti~nte educa
tivo do Exercito, permaneceram entregues a si mesmas, lar · 
gadas dos governos, e só nii.o desamparadas de Deus :porque 
até lá chegou o clero !lalholico, o unico elemento de civili
zação que tem garantido a unidade moral do Brasil interior, 
pela diffusão da sua fé e pel{)s ensinamentos da educac:io 
christ.ã, propagada a toda parte pelos seus misssionarioq 
evangelizadores. 

Mas, senhores, não é possível que o Brasil intex;-tropical 
continue abandonado a si proprío, ao seu destino incerto, 
entregue apenas á abnel)aç&o dos soldados do Christo, como 
até agora. 

É mistér, é preciso, é imprescindível e obrigalorio qu.,. 
a espada da Republica se vá reunir ã Cruz do Redemptor que 
lá está, sertão a dentro, realizando uma grande obra de hu
manidade; quasi tudo o aue t ernos de educação e civilização 
em nosso immenso "binterland" tem sido feito pelo clero, tão 
abnegado quão illusLre, e que vive espalhado por mais de mil 
paróchias nos mil e muitos municípios dos nossos latifumlios. 

A Egreja, pois, já cum-priu o seu dever para com o Brasil 
de aquem líttoral; resta aue o Governo cumpra o seu . 

C· D. - VOLVME V H 
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Co/.oniQ.S mil itares de fronteiras 

EscrevL em outro logar que o " nosso vasto territorio, 
cujas longtls fronteiras, ora todas definidas e caracterizadas, 
constllul!m a obra formidavel do Sr. Mangabeira, o grande 
cttancollm•, limita com as lindes de sete dos nossos irmãos do 
ConllnbtllJ• I ! mais com as tres Guyanas, ai.nda pertencentes a 
Est.ado11 c111·opeus, · 

Mtu•, om verdade verdadeira, a conquista pacific~ das 
nosgrl~ fron teiras, até agora, só a fizemos politicamente. 

J>n ec•rl.o que as do Rio Grande do Sul abrem uma hon
rosn C llWc'JI~Üo a este asserto, assim, rijamente expresso. Em 
comtHm~nc;üo, porém, as do Paraguay, ~a região do lguassú, 
c, snguinrto-sc a ellas, as de Matto Grosso e da Amazonia o 
contirmnm peremptoriamente, até com o facto de, em mui
to~ trechos dellas, nem ter curso corrente o mil réis brasi
leiro, 11 lodo o inlercambio commercial local ser feito com 
as mcwdn~ desses pa!zes vizinhos e amigos, as Guyanas in
clu~ivo . Tempo é já de conquistarmos tambem eoonomica
r.tcn1e as nossas interminas fronteiras, como uma consc
qucnciu rncional do dominio total, de facto, que devemos 
Cl:orcor sobre e lias. 

nn~ ap;uns barrentas do Oyapock ao recorte caprichoso 
da LaHc)n Mlrim, dois importantes problemas americanos so 
cxprn~~llm l'm t.ermos claros e eloquentes, reclamando o cui
d a<lo nt.t.c•nt.n dos que somos a Na"ão Brasileira : 

Vinclio c imrnigração" (•). 
l 1ut·u militarização e colonização consequentes, accres

ccnlo ugura. 
l ls•gH que o Governo crêe as nossas Colonias de Fron

t oh·a". n o quanto antes, a ttribuindo ao Exercito mais ess~ 
comntol.Limcnlo patri<>tico de ines timavel importancia p&ra 
a Nnoil.o . · 

ÜI'Klln izadas sob o modelo das com que têm os Paize~ 
ournpoUH Implantado a civilização na Africa do Norte e no 
Orl~nt(\ proximo, e com a orientação da nova men~lidade 
do Excrcllo, dentro em pouco, essas Colonias mixtas de sol
dndoH o ele agricultores, ou, melhor, ainda, de - soldados
agricultores - fixados com suas famiias ã t erra pela pos
so uU! della; assim constituídas com caracter mais agrí
cola quo militar, mais dos campos. qoe das casernas, pro
prlnnwnl.o, & breve trecho, transfo rmar-se-ão, até, em fon
tes do s·t•ndn para a Nacão, ao invés ·cte um peso morto para 
os noYsos orcnmentos . 

Rumo, pois, ãs Fronteiras, os soldados da Patrial 

Colonia.s Militares dos Sertões 

Senhores, uma linha recta, t irada entre o cume da Manti
queira o os serrotes que dividem as aguas das bacias do Ara
guayii. o do "Purnná"; do Xingú e do " Paraguay", marca a 
divisão do Bras il de que só Deus não esqueceu daquelle ou
tro que foi favorecido pela Natureza, pelo alienígena e pe
los governos que a Republica t em tido, desde a aurora d" 
i5 de Novembro . 

(") Deixo repetido este trecho do capitulo anterior, 
para melhor fixar o assumpto que elle tradu:z. 
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É uma verdade incontestavel. 
O Brasil de entre os tropicos, abandonado a si mesmo, 

desde a ereanca que nasce sem assistencia medica até ao 
desgraçado que morre sem si{!uer um attestado de obito, é 
o trecho desherd~do da Fe-deração, que vive a crear a sua 
propria civilizaqão, bôa ou má., pouco imporia porém sua, 
propria, poderia dizer - individual - e forçando um pou-
co - pessoal. · 

- Quereis uma prova disso? 
- Ide a Pernambuco; vêde a sua industría assucareira. 
- Que fez por ela o Governo da. União até boje? 
- Interveio no mercado do assucar, matou o seu com-

mareio e os usineiros, erigindo urna Cooperativa sobre os 
escombros de uma industria secular, que nasceu e cre~ceu 
sem o governo federal, ou apesar deste!. .. 

-Por maldade? 
- Não, absolutamente; pelo desconhecimento lament:l-

vel que os homens do Sul, que têm governado a Republica, 
geralmente, têm das co usas do Norte. 

É um exemplo que cito a esmo, sómente para edificar 
ne!le o asserto que proferi acima: O Norte tem vivido só. 
e isto é um mal para a Republica, porque o atrazo de 50 an. 
nos em que está em relação a São Paulo, resulta em prejuízo 
do todo, do Brasil inteiro, que não é apenas o Sul. 

Não quero ser havido como impertinente, ou improce· 
dente, ao articular esses factos de observação facil, verda• 
deíros que são e innegaveís. 

Abri commigo um oroamento da Republica: vêde a 
parte do Ministerio da Viação. Abri tambem um mappa da 
Paiz: reparai no traçado das suas vias-ferreas, e depois acha
reis que eudenho razão quando affirmo que, sendo a unidade 
do Brasil o maior legado que nos herdou o Imperio, não tem 
a Republica o direito de fazer que essa unidade se processe 
apena8 na fórma do goveriLO, nos impostos cobrados e ao sor· 
teio para o Exercito. 

Mais um exemplo: O orçamento da Agricultura. 
Vêde os estabelecimentos agrícolas que mantém no Su~ 

em comparação oom os do Norte, e não me negareis razão si 
repito que aos nossos homens. publicas nü<J chegou ainda a 
convicção de que o fumo da Bahia, o assucar de Peruambuc~. 
o algodão e o milh<J do Nordeste e a borracha da Amazoni~;~ 
têm {anta importancia para a economia nacional e, especial
mente, para a daquelles Estados, como o café de São Paulo, o 
xarque do Rio Grande e o minerío de Minas Geraes. 

Reparai bem que Ford não veio da Norte America abrir 
uma fazenda de café em São Paulo, mas fundar um ~Estado 
da Borracha~, na Amazonia . - . 

Ainda um exemplo, um só: O orçamento do Exercito 
Vêde a parte destinada ao Sul, e repetireis commigo que 

o Norte tambem é o Brasil, e que o Exercito Nacional, com 
as suas fileiras repletas de nortistas, não deve, não póde con
tínuat• sendo um monopolio do Sul c·l. 

(•) li: de justiça de~>larar aqui que o actual Governo da 
Republica está tendo uma conducta louva.vel, na actual .cri
se por- que, novamente, está passando o. Nordeste, e que os 
nomes dos Srs. Getulio Vargas e José Amer'ico deverão fi
gurar, na historia, como dos maiores bemfeitores dos nor
destinos. 
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Que se cree, pois {) Exercito Colonial dos Sertões, e, com 
elle, localizando-o nos vales do São .l:<'rancisco, do Jagua
ribe e do Parnahyba, ao centro, e nos do Itapicul"Ú, do Tocan
tins e d{) Amazonas ao Norte, plantemos a arvore da brasili
dade consciente nesse t.racto de terra privilegiada, que é a 
parte noroeste do grande planalto central, para onde o mundo 
tem voltadas as suas vi~tas para nelle fazei: brotar a civ!Eza
cã{), durante tavez ainda este resto da primeira metade do 
seculo XX. 

Rumo ao Sertão os soldados da Republica nova. 
Neste momento, um homem predestinado está á fre-nt!' 

de um Departamento a que, em bôa hora foi entregue a ;:>ro
pria f.ormacão do Brasil de amanhã: esse homem é o Sr. Lin
dolpho -Gollor, e esse Departamento é o Ministerio do Traba
lho, Industria e Commercio. 

A S. Ex. e ao illustre Sr. m:nisl!:o do Exercito, esse 
homem de fé e de cultura, de patriotismo elevado e de hu
manitarismo consciente, que ê o Sr. General Leite de Castro 
(•) entrego este problema, nacional por excellencia, em cuja~ 
onkanhas está enquadrada. a propria resurrcicão da Patri3 
Brasileira. 

Bata~hões de Engenharia para o Nordeste 

Senhores, vou ferir um a.ssumpto de grande delicadeza 
patriotica, original que me parece ser, e da maxima impor
tancia. para a economia nacional. 

É um velho thema por mim batido e rebatido ha lon
gos annos, em livros e conferencias nesta mesma tribuna, 
mas que não me canso nunca de, sobre elle, não ter sido ainda 
ouvido pelos nossos governos. Velho thema que não cessare! 
de gritar alto e bom som, aos ouvidos surdos dos noss<>s po
liticos, hoje como amanhã, medindo com el!es calma, paciencia 
e persistcneia, -cscudado na conscier.oia de quem está certü 
da verdade da these que defende, ha tanto tempo .. 

De novo ao 1\ordeste, de onde vim ~em o assumpw es
tudado "in loco", ha já 15 annos, e, pregando a doutrina 
geral de que, no Brasil, o Exercito deve ter a missão de 
educar civicamente o inttlrior, affirmo que, só depois rle 
estar ele lá, ser.á possível prender I,.ampeão e acabar com 
os cangaceiros, essa mancha vergonhosa da nossa civiliza-

·ção. E só pela accão catalytica de sua forca educativa 
sem, porLanto, Ih~ ser preciso disparar um tiro, siquer·, das 
suas carabinas. 

Sim, porque ·O cangaço do Nordeste não é, absolutam~nte, 
um cas<> de policia, como se diz e repte poi: ahi afóra, mae, 
ao revés disto, uma questão social e politica, sendo o canga
cei!'o um producto natural do estado actual da sua civilização 
-uma forca mal orientada dos titans de aco que o povoam. 
É por este motivo fundamental que esse problema, ,>osto 
sempre fóra do seu devido Jogar, ainda não foi resolvido 
pelas policias dos Estados talados pelo dut>nde dos sertões, 
nem o será jámais, se nã<> se lhe applicar a solução que 
requer. 

Só os Batalhões de Engenharia, localizados entre o "Sãc 
Francisco" e o Parnahyba, com escolas technicas ao lado da 

( ·) Como, igualmente, ao Sr. Espírito Santo Cardoso, 
encanecido no serviço da Patria. 
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caserna, poderão assimilar os cangaceiros e transformar, ci
vilizanrio-a, a vida rude, primitiva, dos habitantes daquE>lla 
região, onde jaz, inaproveitada, uma somma incalculavel de 
energias physieas e moraes, á espera de qüem as utilize --de 
man11ira proveitosa !para a communidade brasileira. 

A ENGENHARL~ MILITAR E AS OBRAS CONTRA AS 
SECCAS 

Senhores, chegando ao f1m. 
Quero eXJ)ender uma idéa, que reputo original, e é qu~ 

ao Exercito Nacional ainda se póde attribuir uma grande 
obra de patriotismo: refiro-me á execução das Obras contra 
as Seccas do Noi:"déste peJa Engenharia Militar. · 

Vou fazer desta these uma bandeira de combate. 
Vinte annos de experiencias, desde quando o illllstre 

Sr. Francisco Sá cr'eou a Inspectoria ·no governo de Nilo 
Peçanha, e cerca de meio mHhão de contas gastos quasi 
inutilmente, são motivos sufficientes :para que se de,rre.ia 
da effieiéncia realizadora daquelles aos quaes se tem incum
bido o plano geral daquellas obras e a sua execução con
sequente. 

Não vae nisto uma irreverencia a uma classe inteira, 
onde se contam tantos profissionaes competentes e tantos 
homens de bem e honestos, senão apenas uma objurgatoria 
homens de bem e honestos, senão apenas !uma -obrigatoria 
aos políticos, que transformaram uma obra de humanidade 
numa vergonha para a administração nacional. 

Mas isto é uma pagina virada do problema, que nãc vale 
a. pena reler, por bem da propria prophyla::ria moral do am
biente em que deverá ser elle retomado agora. 

Falo com conhecimento do assumpto, tanto quanto ~ 
permittido a um leigo na m.ateria, e depois de ali ler per~ 
manecido quasi. meio anno, vendo e estudando, observando e 
concluindo, para dizer que o problema do Nordéste se re
sume na - pequena açtuia.gem - entregue a sua construo
cão aos batalhões de sapadores do Exercito, aquartelados lá. 
de maneira permanente, por muito tempo, longos annos se
guidos, sem interrupção. 

Sim; que se commetta ainda ao Exercito Nacional a 
execucão dessa obra gigantesca, de alto patriotismo e abne
gaçãCI, de humanitarismo sadio e de finalidades economica> 
irr'efutaveis. 

Não é uma novidade no Mundo nem no Brasil, tão pouco. 
isto de fazerem os Exercitas obras de agricultura, de vez 
que, sem falar nos da velha Roma, que conquistavam agri
cultando as terras conquistadas, temos, nós mesmos, os exem
plos salutares das construco;ões das l-inhas telegraphica~ de 
Matto-Grosso-Amazonas, e a de algumas estradas estrategi
cas no Sul, feitas pelo nosso, nas me'lhores condições que dl"
sejar se possa, pela maneira eomo foram executadas como 
pelas condições economicas de sua execução. 

Rumo, pois, ao Nordéste os sapadores do nosso exe-rcito, 
que deverão ser compostos não só de sorteados mas, ;gual
meute, de vluntarios e dos sem trabalhO, e que ali fiquem em 
caracter permanente, de commum accordo entre os Jl{inistE'
rios do Exercito, da Viação e do Trabalho. 
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Quero ser explicito neste assumpto, e aventar a idéa 
em que assento o fundamento da sua facil ex:ecucão. 

Tempo é 'j-á de pouparmos ao Rio Grande do Sul o eJ::
cesso da quota de sorteados que semiJre pesou mais sobre 
eHe do que sobre as outras unidades da Federa~ão. E a in
existencia de questões externas em nossas fronteiras meri
dionaes é a razão precípua deste meu alvitre. Eu bem sei 
que esse sacrifício tradicional não entibia de fórma al~ 
guma o animo patriotico do nobre povo gaúcho, e sei mais 
que, ahi por 1921, quando a voz de Octavio Rocha, de sau
dosa memoria, protestou na Camara contra elle, teve or
dem de seu grande chefe, que era o mesmo de ainua hoje, o 
eminente c impo!Juto Sr. Borges de Medeiros, para voltar 
atraz em sua impugnação, poi5 - djzia o grande cidadão 
dos IJtlrnpns - a situação geographica do Rio Grande do 
Sul impunha aquelle tributo á sua mocidade, que, aliás, 
o acceitava de bom graao e o cumpria com grande satis
iacão patriotica. 

Mas, Srs., agora é differeute: a obra de Bilac - a mi
litarização paulatina da nacão pelo sorteio - já está con
cluída, e, hoje, o Norte, o Centro, e São Paulo, estão com 
o cambio de seu patriotismo ao par com o do Rio Grande. 

Sempre estiveram, aliás, fóra dos quarteis, e a refre
ga pampl)ana de <;)3, quando foi se bater nas coxilhas do 
Sul a fina flór da mocidade do i'{orte, nomeadamente do 
meo1 Ceará. é uma J)rova do que affirmo. 

Proscgúindo, pois, no meu raciocínio inicial, insiskl 
em que não é mistér que o Rio. Grande continue a à ar {fllasi 
a 3a J)ar!R. do effectivo das nossas forcas de terra. 

E assim sendo, nada menos de metad~ das unidades 
que estacionam por lá, bem poderia deixar o pampa e es
palhar-se pelo· Brasil inteiro, conduzindo o pábulo do seu 
espírito cavalheiresco ás outras Fronteiras, aos Sertões, e 
ao Nordeste. 

Refiro-m-e, com especial, á officialidade gaúcha. 
Tornando mais explicito o meu pensamento, eu nãG 

quero dizer que deva sahir do Sul a sua mocidade valida 
para outras regiões do Paiz, senão apenas ;;rue venham de 
lá a officialidade e os el-ementos organicos moveis, com 
que fundar 10 Colonias Militares Agricolas, para as nossas 
Fronteiras, com um effectivo de 100 homens cada uma; W 
outras, com a mesma organizacão e finalidades, para o nosso 
"hinterland", das cabeceiras do "São Francisco", ao desa
guadouro do Tocantins; e, afinal, ainda 10 Batalhões de 
Engenharia, 'estes, agorn, com 300 sapadores cada um, para 
espalhar-se por toda o Nordéste. 

As duas primeiras entidades seriam attribuidas aos 
Ministerios da Agricultura e do Trabalho, para dellas fa
zerem 20 nucleos de colonização agrícola, com os immi
grantos seleccionado! qUe vamos receber de agora em de
ante; á outra, ou seja - o Exercito do Nordeste - o 1\fi
nisterio da Viacão entregaria, de maneira permanente, re
pito, a e:x1ecuc;ão das obras contro as seccas, modificando D 
plano das grandes barragens que, pol' emquanto, deverão 
ser substituídas pela pequena acudagem diffundida :por 
todo (' territorio nordestino_ 

Escusa dizer que todas essas corporacões deverão ser 
constituidas pelos sorteados, pelo• voluntarios e pelos $Cffl 
tralla~ho das regiões onde forem localizadas. 
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Grande problema nacional qu~ não pôde ser meditado 
apressadamente I 

Que de economias, que de beneficios maleria~s e mo
raes, que de ensinamentos alphal:Jetico e technico, com a.s 
respectivas escolas creadas ao lado das casernas, e não po
dendo o soldado obter a sua baixa sem fazer o exame de 
uma e do outro, da. profissão e do alphabetot 

Que ~ educação cívica para a juventude, que só dei
xaria as fileiras levando comsigo o seu titulo de eleitor! ... 

E não só por esses aspectos moraes, porque o lado 
economico, propriamente, é igualmente apreciavel. 

Toda cidade do· interior, séde de uma qualquer unidade 
do Exercito, é. por ·isto mesmo, e só por este factor, eco
nomicamente prospera . 

Vou particularizar o facto no Nordeste . 
Tres mil operarios de ~ua~· .. obras pesam no orcamento 

de lias em cerca de cinco mil ~ontos annuaes: tres mil sa
padores, pagos pela verba da guerra, mesmo descontadas 
as horas do servico mi'Iitar, valexiam como nada menos de 
tres mil contos dados pelo Exercito em beneficio e pela 
redempção do Nordeste . 

Uma gralifioaçãc dl' apenas mil réis diarios, dada a 
cada. soldado pela Inspeotoria, equivaler ia a esta fazer com 
a insignific~mcia de 750 contos aquillo mesmo que sabe 
Deus quanto tem custado á Na.ção nesses 20 annos de sua 
actuação naquelles serviÇO!!! 

Mais um enmplo: 

Um engenheiro civil ganha, mensalmente,· nas Obras 
contra as Seccas, uma média de dois CO!l.tos: uma gratifica
ct~o de apenas 600$000 a o engenheiro militar seria o bas
tante para a substituição integral do outro, com ainda a 
vantagem da licão de civismo que a sua ·simples pl'esença 
ali equivaleria para os sertanejos. 

Nem por is§o, entret~_nto, seria defeso que as chefias 
dos serviços fossem dadas a technicos civis competentes, 
como, por outro lado, o serviço militar educativo, propria
mente, com umã nova organizacão das nossas Linhas de 
Tiro, poderia contizruar a ser feito com intensidade, attri
buida a in!'lruecão dos voluntarios á officíalidaêe das ou
ths armas, que niio a de Engenharia. 

Srs., eis mais uma nobre missão qu-e ao Exercito Na-
cional incumbe desempenhar no Nordeste. · 

Emprazemos aos homens que o1-a nos governam a p'ôl-a 
em execução, e aguardemo-nos, para, . em nome dos legio
narios de Bilac, bat-er-lhes palmas ruidosas quando o fi-
zerem. -Xavier de Oliveira. · 

Opinamo~ pela rejeicã11 desta emenda por não estar de 
accOrdo com as necessidades da Segurança Nacional; que 
podem impOr os maiores sacrifícios á Nação . As despezas 
com os Ministerios Militares não obedecem sómente a con
sideração de ordem interna: sobre enas influem poderosa-
mente factores da situação internacional. · 

A emenda em apreco visa, de UIJ1 lado, a extincção da 
Missão Militar Bra-sileira, na Europa, e de outro, com ~ 
verba 19e. o estabelecimento de sete colonias militares nas 
fronteiras com os nossos paizes vizinhos e mais tres outras 
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-em territ.orio nacional, e, finalmente, a organização d-e uni
dades de engenharia em diversas cidades ~o paiz. Assim, 
a suppressão da verba 196 , vem ipso-facto acarretar a ex
tincção dos addidos militares e o regresso áos officiaes que, 
actualmente no estrangeiro, fazem cursos de especialidades 
technicas. ' 

An:dysemos os principaes pontos encarados pela refe
rida ~menda. 

A Missão Militar Brasileira tem sua existencia entre 
nós, ha longos annos. E' ella encarregada de estudar e con
trolar a compra de material bellico c accessorios para o 
nosso Exercito, a exemplo do qu~ se pratica em quasi to
dos os paizes da Amet>cia do Sul. Num paiz como o nosso 
em que a industria da guerra é ainda incipiente, quasi nul
la, não se pode prescindir de uma Commissão nos moldes 
em que é a nossa mantida. 

Obedecendo aos interesses do Executivo e da Nação, não 
se deve dispensar tambem os trabalhos dos officiaes addi
dos militares, principalmente daquelles que servem nas. nos
sas embaixadas e legaÇões dos paizes sul-americanos. 

No tocante aos officiaes que fazem estudos de especia
lidades tcchmcas, não resta menor duVida .que o obje
ctivo dessas especialidades é da maxima releyancia para a 
inst:rucção e desenvolvimento do Exercito Nacional. E' 
preciso convir que nem todas as especialidades podem ser 
ministradas pela Missão Militar Franceza, por motivos va
rios, de sort'B q~ a manutenção de um nucleo de officiaes, 
para effectuar taes estudos, se torna intiispensavel. Esses 
officiaes ficam sob o commando do chefe da Missão Mi
litar, e, ainda mais, representam, posteriormente, um com
plemento necessario aos ensinamentos ministrados pela 
Missão Militar Franceza. 

Com relação no estabelecimento de colonias . militarés 
e á formação de unidade de engenharia, entram ellas no 
domínio das questões reguladas P'Blo Estado Maior do Exer
cito, de accordo com as possibilidades em relação ás forças 
permanentes e da repartição dellas para attender ás neces
sidades do serviço militar e da garantia da' ordem, obede
cendo a regras e principias que são tirados na experiencia 
~gu~. . 

Evidentemente, o estabelcimento de taes distribuições 
de conformidade com as l~is militares em vigor, é cousa 
que só pode ser regulada pelo ·orgão competente- o Estado 
Maior. 

O fim visado pelo. autol' da emenda é, não ha negar, 
altamente patriotic.o. Mas, é um problema que não pode 
ser resolvido apressadamente . .Já tiwmos a experiencia das 
colonias · militares, e, se convem repetil-a, ~ pal'a aleançar 
um objectivo pratico que precisa ser estuctado. 

A organisacão de unidade de engenharia (quatro como 
se refere a emenda), viria trazsl" grandes despezas, não só 
com a construcção de quarteis, como taini>em pelo augmen
to do quadro de officia•es de engenharia, não falando do 
seu material que e dispendioso. Por maneira que a distri
buição da verba 1sa, seria mínima para a formação com
pleta dessas unidades e nestas condições a emenda. não cor
responde ás necessidades de ordem pratioa. 

Aconselh-amos a rejeição da emenda. 
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N. 5 

A' verba 7a - Serviço de Aviação: 

Diserimine-se da seguinte :fórma: 

Co~signacão pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.936 :240$000 

.Consignação material 

Material permanente ... 
Material de consumo 
Di 'Versas despesas . . ................. . 

Total da .Consignação "Material" ......... . 

Total da Verba 7a. . . . . ................ . 

6.354:000$000 
3.()30:000$000 

2.719:500$000 

i 2. i 03 :500$000 

18.039:74.0$000 

Verifica-se nesta emenda um augmento de réis 
i .136:500$000 sobre a proposta apre&entada que parece não 
estar, neste particular, cor·respondendo ás necessidades mí
nimas de inslrucção dessa Arma do Exercito. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de i934. - IdaUo 
Sardenberg. 

Pareeer 

A emenda altera o q11antitativo da verba 7a. 

Fica ell:t augmentada de i .138 :5001!000 na sua const
gnczçãQ material, assim discriminada: 

Consignação pe~soal . • ... . . .. .. .... .. .. 5.936:240$000 

CQnsignacão material: 

Material permanente . . ............... . 
Material de consumo . . . . ........•.•... 
Diversas despesas • • •.. , ..............• 

Tola! da Consignação Material ....... . 

Total da Verba 7a. 

Parecer 

6.354 :000!000 
3.030:0001000 

2.719:500$000 

12.103:500$000 

18.039:740$000 

Prejudicada em vista da. acceitação da emenda n. i. 

Sala d'a Commissão de Orçamento, 25 de Setembro de 
1934. - WaldomiTo Magalhães, Presidente. - G6es Mon
teiro, Relator. - Te~eira Leite. - Cardoso de Melto Netto, 
- AdaLberto C()TTéa.. - Waldema!" F!Jlcl!.o. - João G~tim;a,.. 
rães. - Euvaldo Lodi. 
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21 

Vai a impr-imir, de accordo com Q art. 159 
do Regimento, o seguinte 

PROJEC'I'O 

ORÇAMENTO DO INTERIOR 

N. 47-A- 1934 

Fixa a despesa do Ministerio da Justiça e Negocios Interio
res, para o exercício de 1935, com parecer da Commisslio 
de Orçamento sobre as emendas apresentadas em se
gunda discussão 

(Orçamento G, de 1934/ 

E..'dENDAS DA COMMUSSÃO 

Emenda n. 1 

A' verba "Obra", consignação "Material", accrescente
se a sub4:onsignacão sob n. 2 nos seguintes termos: 

2 - Para as obras de construoção do novo edifício da 
Secr etaria de Estado e acquisição do respectivo mobiliaria, 
1.160:000$000. 

Justificação 

O Governo havia resolvido construir um edifióio pa.ra a 
installacão da Secretaria de Estado da Justiça e Negocias do 
Interior e· por decreto n. 24. 452, de 22 de Junho ultimo 
abriu o credito de 2.000:00$000 para a respectiva despesa, 

Acontece, porém, que no corr-ente exercício apenas se 
vão despender 840:000$000. Para a conclusão das obras e a 
acquisicão de mobiliaria, a realizar-se em f 935, é preciso 
consignar no orçamento· daquelle futuro os restantes réie 
1.160.000$(}00 do credito aberto e que caducará eom o 
encerramento do corrente exercício financeiro. 

E, por taes motivos, a Commissão é de parecer que se 
faça a inclusão daquella consignação, offerecendo a emneda 
supi'a. 

Emenda n. 2 

Verba 4" - Titulo r, onde convier: 

Para representação do Presidente da. Camara, 24:000$ 
annuaes. 

Trata-se de uma omissão, que é preciso corrigir. O Pre
sidente da Camara sempre teve verba para sua representa
()ão, qu~ agora mais do que nun~ se justifica pela sua si
tuação de substituto eventual do Presidente da RepiJblica, 
que obriga a encargos mais onerosos . 
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Emenda n. 3 

Verba 13• - Imprensa Nacional: 

I - Departamento de Propaganda e Dif!usão Cultural. 

Pessoal: 

Acrescente-se: 

.Sub-consignação n. 2 - Para o serviço de radio-iiiffusão 
de que trata o art. iO, in fine, do decreto n. 24.651, de to de 
Julho de 1934, 36 :000$000. 

Malerial: 

Accr escente-se na sub-consignação n. 3: "Diversas des
pesas, iSO:OOO$, passando a dotacão a ser de 360:000$000." 

Justificação 

A emenda restabelece, na rubrica Material, a dotação 
constante da proposta nicial por ser indispensavel á execuoão 
do serviço, visto tratar-se de despesas com circuitos telepho
nicos no interior e no exterior do Pa.iz. 

Na verba Pessoal consignam-se mais 36 :000$, lambem 
indispensaveis ao pagamento de collaboracões eventuaes ao 
serviço de divulgação do "Programma Nacionaln. A proposta 
inicial pedia 72 :000$, ficando assim reduzida de ·so %, mi
nimo reputado necessario pela administração. 

EMENDAS DO PLE~ARIO 

N. i 

Ao orçamento do Interior: 

Accrescente-se: 

Na verba 4•, T itulo I - Garoara dos Deputados: 

Pessoal fixo: 

i Assistente technico .......... ... ...... . . 
:! Tachygrapho revisor .....•.. ... ........ 
:! t• tachygrapho ... ........... . .•..•..... 
i 2• tachygrapho ...... ..... ............ . . 

Pessoal variavel: 

Gratificações addicionaes 

De 15 o/o: . 

Ao tachygrapho r evisor, Sylvio Vianna Frei-
r e, até 30 de Abril . _ ........ ... . _ . . .. _ 

Ao 1• tachygrapho, Alfreà~ Bíbiano Torres, 
até 30 de Junho . - - . - . .- ..... . ..... ... . 

Ao f • tachygrapho, Ar-y Godinho . . ....... . 
Ao i" official, Mario da Fonseca Saraiva, até 

30 de Novembro ..•.....•..• ,· ..•...••• 

18 :00(1$000 
28:000$000 
24:000$000 
18:000$000 

:!:H0$000 

1:800$00{) 
3:600$000 

2:6.&0$000 
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Ao f • official, Ruy Affonseca de Alencar, até 
30 da Abl"i! .. ... .. ... .. ... . ... ... ... . 

Ao 1" official, Angelo Lazary de Souza Gue-
des, até 30 ae Novembro .. ... . ... .... . 

Ao 2• tachygrapho, Antonio Celso Barroso .• . 
Ao 2" official, Amarylio de Albuquel"que, até 

30 de Novembro ........... . ... ... .. . . 
A~ 2" official . Francisco Alberto da Suv~s 

Reis, até 30 de Novembro ............ . 
Ao 2" official, João Barbosa de Almeida Por

tugal, até 30 de Abril ... .. ........ .. •. 
Ao 2• official, Sevel"ino Barbosa Corrêa, atá 

30 de Novembro .............. ..... .. . 
Ao 2" official, Sylvio Armando Fioravante 

Pi res Ferreira, até 30 de Novembro .•. . 
Ao archivista, Dacío Custodic. Ferreira, até 

30 d-e Novembro ... .... . ....... ..... . . 
Ao 3" official, Dalida. Fernandes Brasil, até 

30 de Novembl"o . •............. . . ..... 
Ao 3" ·Official, Urbano Castello Branco, até 

30 de Novembl"o .. .... .. . ........ . ... . 
Ao s• officía.1, Zeferino Silva ... . .......•. . 
Ao ajudante de directol" do Almoxarifado, 

Francisco Sebastião Maestra h . .••... . .. 
Ao dactylographo. Alberto da Rocha Camões, 

até 31 -de Julho . . ... . ..•.•.....•..... 
Ao dactylographo, Arthur Montagna • .. .•... 
Ao dactylograplio, Guilherme de Sá Vinhaes 
Ao guarda Romaria de Moura, até 30 de No-

vembro ... ...•... .. .. . ... . . . . . . . . . -·. 

De 20% 
Ao v ice- dil"ectol" geral, Mario Alves da Fon-

seca .. .... ....... .. .... ... .. ... • ...• . . 
Ao tachygrapho revisor, Peapeguara Brieio 

Valle Pereira .• ••. .. .. ... . ........•. . 
Ao tachygrapho, Sylvio Vianna Freire, desde 

1 de Maio . . . .• •.• . ••. ...• •. .. .••.•••• 
Ao directol" de Serviço, Floriano Bueno Bran-

d ão .. . . .. .... •. ......... • .•... • • •• •. . 
Ao :1 " tacbyg:r-apho, Alfredo Bibiano Torl"CS, 

desde f de Julho . ......•...... . ....... 
Ao i 0 tl\chygrapho, Arlindo Moreira Drumond 
Ao f• hcbygr apho, Walter Godipho .• .. . . .. 
Ao 1° official, Cid Buarque de Gusmão ....•. 
Ao i 0 official, Mario da Fonseca Saraiva, 

desde 1 de Dezembro . ....• ..•..• . . •• .. 
Ao 1• OH'illial, Pedl"o Pel"eil"a da Cúnha ••.... 
Ao 1° official, Ruy A!fonseca de Alenear, desde 

i de Maio .....•........ . . . •..•. . ..•• 
Ao i" official. Angelo Lazary de Souza Guedes, 

desde i de Dezembro ..... _ . . . . ....•.... 
Ao assistente technico, Francisco Tozzi Galvli.o, 

até 31 de Maio · .. .• ..•.•. • •. . • . •••••• . 
Ao 20 official, Amarylio de Albuquerque, desde 

1 de Dezembro ..•......• . . ...• . ..... 
Ao 2• offici-al, Fnncisco Alberto da Silva Reis, 

desde 1 de Dezembro ..... • ........•..• 
Ao 2° official, Jo~o Barbosa de Almeida Por

tugal, desde 1 ãe Maio .• .. .. .. ... . .... 
Ao 2° o!ticial, Paulo Watzl .•. ...... • • .• •• . 

960$000 

2: t\&0$000 
2:700$000 

2:062$500 

2:062$500 

750$000 

2:062$500 

2:062$500 

1:980$000 

1:650,000 

1.:650$000 
f:S00$000 

i. :S00$000 

840$000 
i :440SOOO 
i:H 0$000 

990$000 

6:000$000 

5:760$000 

3-:8-i0$000 

4:800$00G 

2:400$000 
4:800$000 
4;800$000 
3:840:JOOO 

320$000 
3:840$000 

2:560$000 

320$000 

1:500$000 

250$000 

250$000 

2:000$000 
3 :0001000 
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Ao 2• officia.l, Severino Barbosa Corrêa, desde 
1 de Dezembro .................•.•.. 

Ao 2° official, Sylvio Armando Fioravante Pi
z:es Ferreira, desde 1 . ç:ie Dezembro .•.• 

AfJ redactor dos .Documentos Pal'hl.mentares e 
Annaes, Eloy Pontes ................. . 

Ao archivisla, Dacio Çustodio Ferreira, desde 
1 de- Dezembro , ................. , ..• 

Ao a• official, Arthur Dutra Barroso, até 3i de 
M_aio ..•..••.••..••.••.•..••.••••.•••• 

Ao 3° of!icial, Dalila Fernandes Braoil, desrte 
i de- Dezembro .••.................... 

Ao a· offícial, Urbano {;astello Br-anco, desde 
1 de Dezembro ......................• 

Ao daotylographo, Alberto da Rocha Camões, 
de5de 1 de Agpsto ................... . 

Ao dactylographo, Arnaldo Vaz Marques Pinto, 
até 30 de Abril ...........•.•....•... 

Ao ajudante do porteiro, Domingos Pinheiro 
Magalhães •......•.............••..... 

Ao nontinuo, Antonio Carlos Trindade ..... . 
Ao continuo, A,rmancto Gon~alve.s_ dos Santos 

até 30 de Junho .................... . 
Ao continuo, Francisco Motta Junior ....... . 
Ao continuo. Francisco Rocha .•.••.••••..• 
Ao continuo, Manoel Rodrigues Brandão ... . 
Ao guarda, Daciano Imenes .. ::. , .....••.• 
Ao guarda, Joaquim GQJnes Farnezi ...•.... 
Ao guarda, José Drqmmond R.ibeir() ....•.•• 
Ao guarda, Manoel Martins Loureiro ...... . 
Ao guarda, Olavo Fernandes Galvão ....... . 
Ao guard_!l, Romano de Moura, desde i d~ De4 

zembro ............................. . 
Ao guarda, Virgolino da Silva Portella, até 31 

de M.aio ..•.................... · ..... . 

De 25 o/~: 
Ao direetor geral, Adolpho Gigliotti ....... . 
Ao tachygrapho revisor, Armando de Oliveira 

Carvalho ..... , .............. · ...•.... 
Ao tachygrapho revisor, Francisco Béjar .... 
Ao directox: Qe Servico, José Armando Baptista 

Junior .•....•.......... ·. · · · ·. · · · · · · • 
Ao director de Serviço, Raul de Paula Lopes 
Ao f O official, Manoel Isidro Vieira ...•.... 
Ao 1o official, Sylvio Corrêa de Britto ..... . 
Ao i" offic1.al, Oséas Motta ............•.... 
Ao assistente technico, Francisco T"ozzi Gal-

vão, desde 1 de Junho ............... . 
Ao redactor dos Documentos Parlamentares e 

Anna!l,S, Ernesto Corrêa de .Sá Be-nevides 
Ao redactor dos Documentos P::rlamentares e 

Annaes, João Ribeiro ~íendes ... -....... . 
Ao redactor dos Documentos Parlamentares e 

Annaes, Joaquim Ribeiro de Paiva ..... 
Ao redactor ~os Documentos Parlament!lres e 

Annaes, Pedro Dutra Nicacio Netto .... 
Ao redactor dos Documentos Parlamentares e 

Annaes, Luiz Ferreira Guimarães ..... . 
Ao 30 officiai, Arthur Dutra Barroso, desde f 

de Junho •.•..•.•..•....•••..•....••• 

250$000 

250$00{1 

3:000$00il 

240$000 

1:000$00(1 

200$000 

200$000 

800$000 

640$000 

2:304$00() 
i :900$000 

900$Ulú 
i :900$800 
1:900$800 
1:900$80ll 
t;U0$000 
i :H0$000 
i :-&40$000 
t:U0$000 
1 :.H0$000 

!20$000 

600$000 

9:000$000 

7:200$000 
7:200$000 

6:000$000 
.6:000$000 
4:800$000 
4:800$00Q 
6 : 000$000 

2:625$000 

3:750$000 

3:750$000 

3:750$000 

3:750$000 

3:750$000 

1:750$000 
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Ao dactylographo. Arnaldo Vaz Marques Pin-
to, desde 1 da Maio . .......... .. .. .... . 

Ao zelador, Ja~ob Pinto Peixoto, a té 80 de 
Abril ..... . ... .... . ..... .. .. ........• 

Ao continuo, Antonio José d& Ca!.'Valho, até Si 
de Janeiro .•..... .. . ... . ....• ... .. .•. 

Ao continuo, Arm;;.ndo Gonçalves dos Santo!, 
desde ' de Julho .......•.•....... . . .. 

Ao continuo, E rieo Ferreira Pacheco ..... . 
Ao continuo, Jayme José Pires . . .. .•• . . . .. 
Ao continuo, Manoel Honorio Ferreira .... . 
-Ao guardª, Amadeu Corrêa de Azevedo ..... . 
Ao guard~ J oão Manoel Pinto ...•.. .... . . 
Ao guarda, RPynaldo Laurindo da Silva ..... . 
Ao guarda, Vergolino da Silva P ortella, desde 

1 de .Junho . ... ......... ............ . 

D.e 30%: 

Ao secretari() da Presidencia, Olto Pra~eres 
Ao vie~-director geral, Nestor Massena .. , • • 
Ao direetor da tachygraphia, Ce~ar Leitão .• 
Ao director de Servico, Antonio Ferreira de 

SaBes .•.• • ~ •••• • • •••..• . ••••. • • .•. • • 
Ao director de Serviço, Antonio Maia Santo! 
Ao director de Serviço, Heitor Modesto de Al-

meida ......... . . .. . .... • •.... . . .. . •• • 
Ao director de Sel'Viço, Joaquim Ferreira de 

1Sal1es . .•..... .. ....... . . ..... . .... .• 
Ao t• tachygrapbo, I~mar Grey Tavares •••.• 
Ao rt>dactor chefe dos Documentos Parla

ment!lres e Annaes, José de Araujo Vieira 
Ao medico, Annibal de Moraes Mello • .. .•. • 

Ao redaci()r dos Documento~ Parla~ent~r!'.s 
e Annães, Nestor Ascoli ... ..• . ....•••• 

Ao redactor dos Documentos P arlamentares 
l' Annaes, Sertorio de Maximíano· de Cas-
tro .... -. .................. . .. ... . . .. . 

Ao consel'Vador da Bihliotheca, Aéc10 Guerra 
Ao JlOrteiro, Hermeto Duarte •.. . •... . ... . • 
Ao zeladqr,' Jacop · Pinto Peixoto, desde 1 de 

Maio ... ... •.•.•.. • ..... .• ... . ..••. ••• 
Ao continuo, Alvaro EvangeliC!o Nogueira . . • 
Ao ·continuo, Anacleto Frederico Auruheimer 
Ao continuo, Antonio José de Cal'Valho, desde 

1 de Novembro .. .• .. ...... ; .. . ... ••. • 
Ao continuo, J osé 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 Amaral Teste •.•.•• 

i :~i0o$ooo 
1:000$000 

198$000 

1:008$00() 
2:37ü$000 
2 :376$000 
2:376$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 

1:050$000 

1 o .800$(}00 
9:000$000 
8:64.0$000 

7 :200$0UO 
7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 
7:200$000 

5:886$000 
5:400$000 

4 :·500$000 

4:500$000 
4:320$000 
4:320$000 

~:400$000 
2:851$200 
2:85!$200 

2:6i3$600 
2:851$200 
2:851.$200 
2:851$200 
2: i6o-$000 
2:160$000 
2:16&$000 

S~Ia das Sessões, tS de Sett?mbro de :1.934. . - Thoma:r. 
Loba · • 

A Commissão é de p_arecer que seja approvada a primeira 
parte dessa emenda, mandando accrescentar'-se na verba 4•, 
t itulo I - Camara dos Deputados - as consisnaç~es naces
·~aria$ para o pagamento de vencimentos de fucooionarios do 
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quadro do pessoal fixo, nomeados pela Commissão Executiva, 
por deliber~oão que reorganizou o E!erviço de t.achygraphia da 
Cam!!-ra, e tal como 5e discrimina. em a emenda. 

. Quanto á segunda parte, referente ô!O pagamento de gra
tificacões addiyionaes a funccionarios da Camara, verifica-se 
que ella comprehende as consignacões de~t,ínada_s ao paga
me~to de gratificações que serªo devidas áquell~s funccío
narJOs, que no decurso do exercício de 1935 contarão mais 
um quiuqu_enio de tempo de serviço. 

Suscita-se a duvida na interpretacão do te:xto do artigo 
23 das Disposioões transitarias da Constituição Federal, que 
determina sejam 

"mantidas as gratificações addicionaes, por tempo de 
serviço, de que e$tavam em goso os funccionarios pu
blicas, desde as datas dos decretos do Governo Provi
sorio numeras 19.565, de 6 de Janeiro de !931 (arti
go 2°) e 19.582, de 12 do mesmo mez e anno (art. 
60). 

Parece á maioria da Commissão que a citada disposi
ção constitucionaL assegure aos funccionarios publicas o 
direito de pereceberem tambem as gratificações que aos 
seus veYJ.cimentos devam ser accrescidas pelos quinquenios 
de tempo de serviço que se iniciaram o use venham a ini
ciar depois da data daquelles refridos decretos do Governo 
Provisorio, que as extinguiu. ' 

Os Srs. Euv~ldo Lodi e João Guimarães, relator, opi
nam que o texto citado manda conservar ou manter apenas 
as gratificações addicionaes que os funccionarios já esta
vam percebendo ao tempo oem que o Governo Provisorio 
as extinguiu, e quanto ao direito de perceberem novas gra
tificações por accrescimo de quinquenios vencidos após 
aquelles decretos, p-ensam os dois membros da commissão 
que o Poder Legislativo só poderá restaurar esses direitos 
mediante lei especiaL que revogue aqueUes decretos appro
vados pela AsseJl)bLéa Constituinte. E em quanto não íôr 
expedidC~ esse acto legislativo, não IJó<!e a Commissão de 
Orcamento autoris-ar o pagamento de gratificações por 
tem-po de serviço acerescido, depois dos deci'etos que as 
eJttinguiram, o que importaria no augmento de vencimentos, 
sem lei especial que o autorizasse, €, em consequencia, na 
infraccão do art. 39 n. 6, da Constituicão. 

Opina, em synthese, a maioria da Commissão, que a 
emeoda n. I tambem seja npprovada nesta segunda parte, 

N. 2 

Secretaria do ·Senado Federal 

Verbas: 

Pessoal (Fixa) . . . . .......... __ . _ •.... 
Pessoal (Variavel} . • . . .............. . 
Material _ . . . . .................. - ... . 

Somma . 

95!:856$000 
209:481$600 
57·5 : 1 oosooo 

1. 736 :-i37$600 
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Orçamento do Ministerio da Justiça 

Substitua-se a Verba 17a., pelo seguinte: 

V:erba Pessoal : 

1 direclol' . • ....... . 
1 vice-director . . •.•. . 
1 chefe da secção de 

actas . . . ...... . 
1 bibliothecario ... . 
i arcbivista . . ... .. .. . 
1 sub-chefe da seccão ta-

chygrapbica ·. 
1 redactor chefe de de-

bates ......... . 
1 redactor de Anr~ae.s .. • 
~ officia<Js a . • . . .... . 
6 sub-officiaes a .... . 
1 auxiliar a . . •....... 
f redactor de debates 
5 tachygraphos de pri

meir.a classe a .... 
5 tachygraphos de se-

gunda classP. a . .... 
4 dactylographos a .. 
1 porteiro ... ..... . 
11 contínuos a .. . . 
2 motoristas ... .. . . 
1 electricista • . .... . . 
f ajudante de motorista .. 
20 serventes a • . ..... 

Somma 

Ord. Grat. 

2t:OOO$ 12:000$ 
20:000$ 10:000$ 

16:000$ 
16:000$ 
16:000$ 

19:200$ 

H:400$ 
14:400$ 
12:800$ 

9:600$ 
9:600$ 

12:000$ 

16:000$ 

12:000$ 
6:400$ 
9:600$ 
6:336$ 
6:336$ 
6:336$ 
4 :000$ 
4:000$ 

8:000$ 
8:000$ 
8:000$ 

9:600$ 

7:200$ 
7:200$ 
3:400$ 
4:800$ 
4:800$ 
6:000$ 

8:000$ 

6:000$ 
3:200$ 
4:800$ 
3:168$ 
3 :168$ 
3:168$ 
2:000$ 
2:000$ 

FIXA 
Venc. 

35:000$000 
30:000$000 

24:000$000 
24:000$000 
24:000$000 

28:800$000 

2i:600$000 
2i:MO~OOO 
76:81)0$000 
86:400$000 
28:800MOO 
18:000$000 

i20 :000$000 

90:000$000 
38:400$000 
14 :400$000 

iH :.544$000 
19:000$000 
9:504$000 
6:000$000 

120:000$000 

951 : 856$000' 

Gratifioocões addicionaes, de accordo com o art. 23, da5 
Disposições Transitarias, da Constituição promulgada em 
16 de Julho de 19S4: 

De 15 %: 

Ao official Luiz Nabuco, até 30 de Outubro 2:400$000 
Ao auxiliar do Archivo, Eugenio Proclan 

Martins . . . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. .. 2:160$000 
Ao redactor de debates, Auto de 8á, até 30 

de Setembro . . • . .·.. .. . .. .. . .. .. .. . 2 : 025$000 
Ao sub-official, Flavio Amorim Goulart de 

Andrade, até.. 30 doe Outubro . . . . . . . . . i :800$000 
Ao sub- official, Franklin Palmeira, até 30 

de Outubro . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . 1 :800$000 
Ao sub-official, Julio Gonçalves Pereira do 

Va.lle, até 30 de Outubro...... . ...... 1:800$000 
Ao continuo, Manoel Faustino de Paula Fi-

lho, até 30 de Outubro .. . .. . .. .. .. .. i :066$500 
Ao continuo. Manoel Jm. Rodr igues Junior, 

até 30 de Outubro . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 :066$500 
Ao servente, Benedicto Mathias Alves . . . . . 900;ooo -----

A transportar . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . i5 :0181000 
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Transporte ....... , .... . ...... . . . _ ... . 

Ao servente, Lino José da Silva ...... . _ .. 
Ao servente Dioclecio de Araujo Silva até 

31 de Maio ...• . .. ..... .. ...•.. : . . •• 
Ao serven te .João Paulo de Carvalho, de f 

de Setembro • • •. ......... .. .. _ .. .. 
Ao servente Luiz Gomes de. Carvalho, de 1 

de Setembro . . . . . ... . ..... ....... . 
Ao servente José Soares de Oliveira, de 1~ 

de Outubro . . . . ................. _ . 
Ao s ervente Annibal Alves Torres, de 15 de 

Outubro . • . • .. . . ... .. .... .. .... . . 

Som ma 

De 20% : 

Ao· tachygrapho de ta c!nsse, José Euvaldo 
Fontes PeixotÇJ . . ..... .. ... .. .. _ ...• 

Ao official Antonio Corrêa da Silva ..... . 
Ao tachygrapho de 2a ehss·e, Braz Jordão .. 
Ao tacbygrapho de 26 classe, José Per eira de 

Carvalho . . • . ... •.. ... .. •... ...... 
Ao sub-offieial Alberto Ferreira de Abreu 

Filho . • . . .. .. ........... .• .....•. 
Ao sub-o!ficial Raymundo Pontes de Miran-

da Filho ... ... .. . .. ..... . .... ... . 
Ao sub-official Franklin Palmeida, de 1 de 
· Novembro ... .. ... .... ... ... ... .. . 
Ao sub-official Flavio Amorjm Goulart de 

Andrade, de 1 de NoV'()mbro .. .. ... ..• 
Ao sub-oííicial Julio Gonçalves Pereira do 

Valle, de 1 de Novembr o .... ....... . . 
Ao official Luiz Nabuco, de 1 de Novembrl> 
Ao redactor de debates, A11to Sá, de 1 de Ou-

tubro ....... . ... .. ....... . ..•.. .• 
Ao dacty!ographo Clemen~ Walu .. .. .••. 
Ao dactylographo Lafayette Alves Ferreira 
Ao continuo Antonio Soares de Meilo .. . .. , 
Ao continuo Americo Peixoto de Souza ...• 
Ao continuo Ga!dino josé da Silva ......•. 
Ao continuo Manoel Faustino de Paula Fi-

lhl), de ~ de Outubro .. ...... . ...... .. 
Ao contihuo Manoel Jm. Rodrigues Junior, 

de i de Novembro ..... .... ... ... ..• 
Ao servente Antenor Ribeiro .... . ....... . 
AD servente Dioclecio d e Arau.io Silva, de i 

de Junho • . . . ........ . .... . ..... . 

18om ma 

De 25%: 

~ 5 :018$00(} 

900$000 

375$000 

300$000 

300$000 

187~500 

187$500 

17:268$000 

4:800$000 
3:840$000 
'3 :6006000 

3:-600$000 

2:880$00B 

2:880$000 

480$000 

480$000 

480$000 
640$000 

900$000 
2 :iti0$000 
1:920$000 
1:900$800 
1:900$AOO 
1:900$800 

475$200 

316$800 
1:200$000 

700$000 

Ao tachygrapho de ta classe, Mario Pollo .. ~:0()(1$000 
Ao tachygrapho de 2" clasSf?. Aleixo Alves 

de Souza até 31 de Ma1o... .. . . . . . . . . . 1 :375$000 
Ao sub-offici~l. Adolpho Baptista Nogueira, 

até 28 de Fevereiro . . • . • • . . . . • . . . . . . 600$000 ------
A transport.ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :975$000 
C. p ,. - VQLUME V 12 
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Transporte 

Ao motorista Julio Nascentes Pinto, até 30 
de Junho . . ...........• . . . .... ... 

Ao continuo José Ferreira de Me$quita' .... 
Ao auxiliar da Bibliotheca, Mario Justino 

Peixoto 
Ao serventP. Mino.el. d.é' 'sóúü. Gomés:::::: 

Somma .. , 

De 30 %: 
A() director, João Pedro de Carvalho Vieira. 
:\.() vice-direclor, Julio Barbosa de Mattos 

Gorrea .. .... .. ...................... . 
A.o chefe da secção de actas, José Maria da 

Silva Rosa Junior .. ..... .. •...... . ... 
Ao sub-cheft> da tachygraphia, Frederico Ra-

bello Leite .. .. ............ . ....... .. . 
Ao bibliothecario, Antonio Souto Castagnino. 
Ao archivisia, Gil Diniz Goulart F ilho ... . • 
Ao tachygrapho <le 1• classe, Renato de Cas-

tro .. .. ............. . .... •.... ..•.... 
AI? tacnygrapho de i• classe, Guilherme Jm. 

da Trindade Filho .. . .. . . ..... ...... . • 
Ao tachygrapho de t• classe, Antonio Pereira 

Leitão Filho ................ ... ... . . . 
Ao official, Ja cintho José Coelho . .. ... . .•. 
Ao official, Mario Gonçalves Ferreira .• • . • . 
Ao redactor-che!e de debates, Pelagio Borges 

Carneiro .... . . . .... ........... . · · ·. · · 
Ao redaetor de Annaes, Alfredo da Silva Ne-

. ves ........... .. .. . . . ... ... .. . ... ... . 
Ao sub-official, Adolpho Baptista Nogueira, 

de 1 de Março . ... .. . . ........... . .. • . 
Ao porteiro. Ignacio Rodrigues Martins .. ... 
Ao continuo taaudionor Corrêa de Sá •. . .... 
Ao continuo Cecilio de Carvalho Britto .... 
Ao continuo Francisco Bernardo de Senna . • 
Ao continuo Ananias Antonio Xavier ... .. . . 
Ao continuo Miguel Caselli ~ ... . . ... . . . .. . . 
Ao motorista .Miguel da Costa L oureiro . .. . 
Ao motorista Julio Na:::centes Pinto. de i de 

Julho ... .. . . ... .................•...• 
Ao tachygr ni)ho de 2• classe, .~teixo Alves de 

Souza, de 1 rle Junho ..... .. . . .... .. . . 
Ao s·ervenlc Severino Ferreira de r. .. ima . .. . 
Ao servente Antonio Gaspar de Vasconcellos. 
Ao servente Feli5míno Tavares de Menezes. 
Ao servente Ferdinnndo Falcãn de Lacerda. 
Ao servente Jo.>é Ignacía da Silva •...•• • . • 

Somma 

MATERIAL 

I 

Plml\fAN'E'N'i'l!! 

t . Aequislo!lo de livros, publicações e enca~ 
dernacões ... .. ... . .... ... .. ... - ..... . 

7:975$000 

.1 :188$000 
2:376$000 

3:600$000 
1:500$000 

16:639i000 

10:800$000 

9:000$000 

7:200$000 

8:G40$000 
7:200$000 
7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 

7:200$000 
5 :760$000 
5:760$000 

6:4801000 

6 :-iS0$000 

3:600$000 
4 :320$000 
2:851$200 
2:581$200 
2:581$200 
2:581$200 
2:581$200 
2 :58 1~200 

!:425$500 

3:1;";0$000 
1:800$000 
1:800~000 
!:800S000 
i :S00$000 
1:800$000 

134 :722$700 

20:000$000 
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II 

DE CONSUMO 

Variavel 

2. Objectos de expedi·ente . . . . . . . . . . . . . . . . 30 :OD0$000 
3. Reparos e pinturas no edificio . . . . . . . . . 200:000$000 
4. Acquisicão de moveis e machina~ de es-

crever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:000$000 
5. Custeio e conservação de um aul.omoYel 

para o Pres!dente • .. . .. .. . . .. .. . .. . .. 30:000$000 
6. For~;a, luz, gaz e telephone, in~Iusive con-

servação do jardim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 :000$000 
7. Fardamenw para o pessoal da Portaria. 16:000$000 

m 

DESPESAS DIVERSA~ 

8. Despesas de prompto Dagamento da Por-
taria ..... . .. ....... ...... ... .. .. . .. . . 

9. Serviços extraordíoarios da Secretaria .. 
:10. Eventuaes ........ . .................. . 
11. Ta.~a de esgoto ..... . .. .......... .. .. • 
12. Publicações na Imprensa Nacional . . ... 

Somma. ... .. ................... . . . 

30 :000$000 
18:000$000 
36:000$000 

:100$000 
100 :000$000 

575:100$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de i934. - Thomtlz 
[..dJbo. 

Estas emendas consignam verba para pagamento de 
gratificacões addicionaes, não só devidas ao temp9 qu~ o 
Governo Provisorio as suspendeu, as quaes forarr. mantidas 
pelo art. 23 das Disposicões Transitorias da Constituição. 
mas ainda al!l crue se venceriam depol~ d'esse acto do Governo 
caso esta não tivesse alterado o estatuto contemporane() dos 
funccio!la.rios. 

Nesta segunda parte. a emenda, segundo parece ao Prl!
siden le, eon!.rave1u o disposto no art. 51), § 3°, da Consti
tuicão, pois, alt.era. sem lei anterior permissiva, a parte :fi:x& 
do orçamento da des'Pe~a. 

Hesita, porém, o Presidente em dividir a eme'nda, para 
acceital-a, numa pnrte e rec.usal-a na outra. A autoridade 
que lhe confere o art. 159. § 2•, do Regimento, não poderiR 
ser exercida, neste caso, s!'!m um arbitrio que se lhe afigura 
excessivo. · 

As em_endM são, pois, adm!ttidas e encaminhadas ! 
Q()mmissão de Orçamento pan os fins re~imentae~. 

Parecer 

Emenda n. Il : 

UJ:ssa emenda eleva á imporlancia de 941 :856$000 a pro-
llOSta de 933 :636$000, referente ao pessoal fixo. 
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A differenc;a de 8:220$000 provem do accrescimo da 
vencimentos, por gratificação addicwnal de 1 tachygrapho 
de 2" classe e i dactylographo, que reverteram á actividade. 

Nessa parte é de a;pprovar se a emenda, a outra parte. 
l'elat~va .a verba do pessoal variavel; consigna a. gratifica
ções addicíonaes cor·respondentes ao tempo de serviQO de 
fun.ccionario, que no futuro exet.:.cicio de 1935 completa~:ão 
mais um quinquennio. 

Por molivo ao qu~: se expõe no parecer sobre a emenda 
n. i, e a maioria da Commissão opina pela sua approvac;ão, 
mas os dois membros Euvaldo Lodi e .João Guimarães. OPI
nam pela sua rejeição, emquanto não forem por lei especial 
revogados os decretos 19.565 e 19.582. respectiv_amente, de 
6 e 12 de Janeiro de 1931, e""pedido;; pelo Governo Provisorw 
e approvados pela Assembléa Nacional Constituinte, que ex
tinguiram o di!'eito ao accrescimo de vencimentos por gra
tificações correspondente ao tempo de s~rYico. 

A Eltima p;1rie da emenda, embora eleve de 16:000$000 
para 575:100$000 a verba do material para o Senado Federal 
é de approvar-se ao Ine:J.o5 em segunda discussão, para at
tender-se ás neces3idades do servico daquelle ramo do Po
der Publico, ainda que se possa, em 3• discussão, reduzil-a 
ao mínimo sufficiente para não perturbar o funccionamento 
normal daquelle~ serviço~. 

N. 3 

Proposta dr. orçamento para o exercício de 193lJ 

Pessoal variavel : 

2. Para pagamento de diarla a vinte e cinco 
serventes a 12$ cada um e sete ascen
sorist,ag a 10$ cada um ....•....•. 

-Gratificações especiaes : 

Para gratificações especiaes JlOr serviços ex
traordinarios a juizo do Pr~i.!!ente 
da.· ·Camara .•.............•.....• 

Para pagamento de substituições .......... . 

:Materia~ : 

I - Permanente 

I Acquisição de livros.. publicações e en-
eadernacões .•.•..•.........•..... 

!I - De consumo 

H Objectos de expediente . , •.•.• , .• , • , • 
ill •Conservação e limpeze. do edificiG , ..• 
IV Seguro, conservaç.ão e limpeza dos mo-

veis ............................ . 
'V Custeio e conservação dos automoveis . 

YI Força, luz, gaz e telepbones .•..•.•..• 

135:420$000 

48:000$000 

-50:0001000 

30:000$000 

5(}:000$000 
30:000$000 

20:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
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Ill - Despesas dive-rsas 

VII Fardamento do pessoal da portaria, au
tomoveis, ascensoristas e diaristas • 

VITI Taxa de esgoto .......••......•.•.... 
IX Eventuaes ......................... . 
X Para os seryiços extraordinarios da Ta

chygraphia, inclusive o de Annaes .. 
XI Para os serviços extraordinarios da Se

cretaria e os da organização e revi-
são dos orçamentos .............. . 

XII Impressão e publicação dos Documen-
tos Parlamentares ............... . 

XIII Impressão e publicação dos debates n!l. 
Imprensa Nacional ............... . 

35:000$000 
136$200 

75:000$000 

20:000$000 

50:000$000 

25:000$000 

23 O : 000$0QO 

9 48 : 556$200 

Comparação entre a proposta de orçamento para 1931 
e a de 1935 

1931 1935 

212 Deputados 300 Deputados 

Pessoal variavel .•.......... 
Grátificações especiacs ..... 
Para pagamento de substi-

tuições .........•....•. 

Material: 

Acquisições de livros, publi
cações e encadernações .. 

Objectos de expediente ..... 
Conservação e limpeza do 

edifício .........•...... 
Seguro, conservação e limpe

za dos moyeis .•..•..... 
Custeio e conservação dos 

automoveis ............ . 
Forca, luz; gaz e telephones 
Fardamento do pessoal da por-

taria e do almoxarifado . 
Taxa de e$Oto ............ . 
Eventuaes ...........•...... 
Para os s~rviços ('Xtraordina

rios _da Tachygraphia, in
clusive o de Annaes ... 

Para os servicós extraordina
rios da, Secretaria e os da 
organização e revisão dos 
orçamentos ....•........ 

Impressão e publicacão dos 
!Documentos PaTlamenta-
res •.•................. 

Impressão e publicação dos 
debates na Imprensa Na-
cional ..•.............. 

79:788$000 135:~20$000 
2:400$000 40:000$000 

50:000$000 50:000$000 

20:000$000 30:000$000 
40:000$000 50:000$000 

25:000$000 30:000$000 

20:000$000 20:000$000 

50:000$000 50:000$000 
100:000$000 100:000$000 

30:000$000 35:000$000 
136$118 1~J68200 

50:000$000 75:000$000 

27:200$000 20:000$000 

-i0:000$000 50:000$000 

20:000$000 25 :OOQJOOO 

280:000$000 230:000$000 

Sala das Sessões. - Tkomaz Lobo. 



C~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 0811012015 09 14- Página 82 IE 114 

···.:-

-:1.82 

Parecer 

A commissã.o é de pa~·ecer que se approve em 2• dis
cussão a emenda n. H, que discrimina consignações para o 
pagamento de d;~rias a serventl:'s e ascensoristas, de grati
ficações especiaes a funccionarios da Cantara. Eg,ualmenle· 
é <le approYar- ge a parte referente ao material, sob a con
dição de, em 3"' discussão. se reduzil-a, sem prejuízo dos 
servicos normaes da Camara. 

onde convier : 

Inclua-se a seguinte sub-consignação: 

Para alimen tação dos mestres, machinisLas, mot.orist.as, 
foguistas e marinheiros do. Policia MariLima 0 Aerea, á razão 
de 3$300 d1al'ios, 40:953$000. 

Justificação 

Em virtude do art. 7° da lei n. 2.738, de 4 de Janeiro 
de 19i3 foram favorecidos os mestres,. machinistas e moto
ristas das embaz·oações da Saude Publica com a equiparação 
das diarias de alimentação ou etapas que g9zavam os mes
tres, machinistas e motoristp.s dos Arsenaes de Marinha e 
Guerra. Posteriormente. pelo art. :10" da lei n. 3.674, de 7 
de Janeiro de !~19, os mestres, l!l.achinislas e motoristas da 
Inspeetoria da Policia. Marítima e Aerea do Districto Fc~ 
deral foram equiparados em direito e igualdade aos da 
Saude Publica. Os referidos serventuarios da Inspectoria 
da Policia Marítima e Aerea. vinham peroebendo aquellas 
diarias de alirnentacão desde a data em que for am equipa
rados aos da Saude Publica, quando, no orçamento de :193.2, 
foi excluido o necessa.rio credito para attender ao respectivo 
pagamento. Das J)Topostas do orçamento da despesa para 
os exercícios de. :1934 e :1935 do Ministerlo da Justiça consta
vam os creditas para fazer fnce ã des:pesa ~om o paga
mento das mencionadas diarias, não tendo, .entretanto, :sido 
mantidos os mesmos creditas pelo Ministerio da. Fazenda. 
na r espectiva proposta. A vista ~o eJtposto, e não tendo sido 
revogado o dispositivo de lei que concedeu a equiparação 
de que se trata, é justo que se conceda o necessario credito 
para oocorrer ao pagamento das citada:S diarias no exercício 
de 1935, aos mes tres, machinío.tas, motoristas, foguistas '' 
marinheiros da Inspectoria da Policia Marítima e Acrea da 
Districto Federal, funccio-narios que trabalham sem hora
rio, dia. e noite, e muito se esforçam para o merecimento em 
que é tida sua. r epartiçã9. 

Rio de Janeiro, 25 de Setembro de 1934. - MMaes 
Paiva. - Euwald Possolo. - Francisco de Moura.. - Se
ba.stião Luiz de OLiveira . ...:..... Ma:rio Mruth.iies. - OLegaria 
Ma.riamw. - Lino ;Machado. - Nogueira P.enido. - Deo
dato Jlo.ia.. - F erreira. Netto. - Xavier de OlúJeira.. -. 
Alberto Rose~li. - NegreirO'& Falcão. - Mario Chennont. 

Foi pr(>St.:nte ao relator do Orçamento do Ministerio da 
Justiça e Negocias Inte.riores a emenda subscripta por di
versos sellhores Deputados, mandnndQ incluir a · seguinte 
sub-consignação : 
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- Para alimentação <los mestres, machinlstas; motoris
tas, foguistas e marinheiros das embarcacões d_a. I_nspectoria 
da Policia Maritima _e Aerea, a razão de 3$300 dia-rios para 
cada um. 40 :953$001). 

Conforme a justificação que acompanha a emenda, 
aquellas <fiarias foram concedidas por le_i , até agora não re
vogada. No emtanto, os orçamentos de 1933 e 1934 não con
signaram, nem se consigna na proposta para o exercício de 
1935, a verba necessaria p11,ra aquelle pagmnento. 

Parecendo á Commissão que é Ju!to o objectivo da 
emenda dos Srs. Deputados, acceita~a como suggestão e 
converte-a em emenda da Commissão. para a 2• discussão 
do orçamento da Justiça. -

N. i 

Ao orçamento da despesa do Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores augmente-se, no Titulo I; Encargos Geraes 
da União, IV, Camara dos Deputados, ~essoal fixo, a respe
ctiva dotacão dt 446 :442$13~, pal'a pagamento dos vencimen
tos devidos a um vice-director, um chefe de s~ção, dois pri
mr,iros officiaes. um redactor de debates e um redactol' de 
debates supplente, reintegrados· no quadro dos funccionarios 
da Secretaria da Camara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 18 de Se~g~hro de 1934 . - Nogueira 
Penidc. - Moraes Paiva.. 

J ustifica;;ão 

Para o pagamento de despesas já realizadas, em exer
cicios anteriores, mas ainda não pagos, 'Pelo Poder E:;;:ecutivcu 
o orçamento da despesa consigna dotacfio especial no Minis
teria da Fazenda. Tratando-se, porém, d.e pagamento a func
ciona!'ios do Pvdt>r ~egislativo, autonomos em relação áquelle 
Poder. mas cuja despesa se realiza pelo orç'lm®Lo do Minis
teria da · Justiça, deve caber melhoramente esta emenda -no 
orçamento desse Minisferio. Se, porém, não fôr procedente 
o que aqui se a llega, os signatarios da emenda pedem a sua 
transferencia para o projelco de or:Yamento do Ministerio da 
Fazei_lda, com esta redaccão : . 

.!'ara o p_agamento aos funccionarios ãa. Secretaria da 
Camara do.!? Depulados, que ~ão receberai;l vencimentos dt: 
i 9 de Dezembro de 1930 a 17 de Agosto de 1.934 ......• . 
446:442$134. 

Parecer 

A Commissão é de parecer que a emenda não pode ser 
at tendida no orçamento do Minjsi!lrio da JustiQa e Negocias 
Interiores. 

Trata- se do pagamento de H6 :H2$134, de vencimentos 
devidos a funcciop.arios reintegrados em seus cargos e cor
-respondentes a. eJ>:ercieios findos, para cuja solução tem o 
Ministl;rio da Fazenda, eiii seu orçamento. verba especial. 

Não deve, pois, a Commissão aconselhar a approvação da 
emenda n. 4, que importa em especializar a cons~gnação do 
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pagami!nto em favor de determinados credores do Estado, 
sem designação de outros que teDllam igual direito. 

Sala da Commissão de Orçamento, 25 de Setembro de 
1984. - Waldomiro Magalh_ães, Presidente. - Jcãq Guíma,
rães, Relator. - Góes Monteiro. - Adalberto CoTT'êa. -
Henrique Do~Uworth. - Cardoso de MeUo Netto. - Walde
mar Falcão. - Euvoldo Lodi, vencido, em parte, conforme 
voto etn separado. 

VOTO EM: SEPARADO 

Em relação á i!menda n. :l, 2• parte, -entendemos, em face 
do artigo 23 das Disposições Transitarias da Constituiçào 
Federal, que as gratificações addicionaes a funccionarios pu
blicas devem ser mantidas exclusivamente aos que já esla.
vam no seu gozo. por occasião em que o Governo Provisorio 
resolveu, por decreto, extinguil-as; e deverão ser mantidas 
no mesmo quantum, sem a consideração de novo augmento 
em relação ao tempo. Só o Poder Legislativo, mediante pro
jecto especial, poderá restaurar as gratificações addicionae:: 
extinctas por meio de decretos approvados pela Assembléa 
Nacional Constituinte . Apesar da justiça e da sympathia ria 
questão, não ~em a Commissão de Orçamento fundamento 
legal para essa restauração. 

E- o nosso ·voto. 
'Sal~ da Commissão, 24 de .Setembro de 1934. - Euvaldo 

Lodi. - Jo-ão Guimarães. 
22 

ORÇAMENTO DA AGRI-CULTURA 

N. 54 A- 1934 

Fi:J:a a despesa do Ministerio da Agricultura, para o exercício 
de f935, com parecer da Commissão de Orçamento sobre 
as emendas apresentadas em 2• ~iscussão 

(Orc;amento 12, de 1934) 

EMENDAS DO PLENARIO 

N. 1 

Onde convier: 

. Verba a• - Destaque-se ou augmente-se as -seguintes 
quantias : · 

Para construccão de uma es tação experimen
tal de agricultura pratica em Grato, 
Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 400 :000$000 

Para uma estação experimental de algodão 
em Lavras .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . 200:000$000 

Para construccão de uma estação experimen-
tal do serviço iecbnico de café em Batu-
rité, Estado do Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . • 200 :000$000 

Para auxiliar, como subvenção, as industrias 
de oleo de oitieica. ora existentes no Es
tado do Ceará e que ficarão sendo fisca~ 
lizadas pelo Govilrno Federal . . . . . . . . • . 600:000$000 
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Justificação 

Já é tempo de attender o Governo Federal ás necessida
d es d~ ordem technica do Norte do Paiz, principalmente, no 
que diZ respeito á tr.ansformação por que deverão passar os 
p rocessos agr1colas, antiquados e obsoleto5, daquella região. 
Os _:;erviços acima indicados se justificam plenamente, e bas
tana um estudo attento da distrihuioão dos _orgãos techn1cos 
e de aprendizagem custeados pelo Mlnisterio da Agricultura, 
pa~·a ver-se a in,íusw;a flagrante que se tem praticado con~ra 
os Estados do Norte neste particular. Poderia accrescentar 
ai~da que o t,;eará tem sido a !.é injustiçado nessa distribuição 
fe1ta, a tal ponto, que um Ministr-o da Agricultura houve que, 
embora cearense, não lhe doeu a consciencia nem lhe ~rem1;11.1 
a mão ao assignar o uct.o que transferiu daquelle Estado 
para o rico e prõspero Estado de Pernambuco a lnspecw
r1a Agrícola ali e:x:istente desde havia algum tempo. ús St!r
vicos, pois, que a emenda supra manda crear se justiticam 
plenamente, ain<la, pelas Ia.zões que passo a expOr succinta
mente. Uma estação expenmental de agricultura, locau
zada em Crato. attendería. não só ás grandes necessiua{.le~ lia 
zona mais 1'ertil de todo o sertão nordes tino, benefic1aaa que 
é pelas innumeras nascentes permanentes da Serra do Ara
ripe, roas Lambem poderia ser igualmente utíl ás popula
ções dos quatro Estados que se convizinham com <tquella 
cidade, onde, por assim dize1-, se vae educar a juventude de 
todos aquelles rincões sertanejo>. üs beneficios de um tal 
servico, pois, deixariam de se limitar a um só, mas se esten
deriam, igualmente, a cinco .I!:slados da Federação, ou sejara: 
Ceará, Rio Grande do l\orto, Parallyba, Pernambuco e Piauhy. 

O mesmo raciocínio poder-se-á applíoar â Estação Ex
perimenl:ll de Algodão, em Lavras, e no Se1·vico 'l'echnico do 
Café, em Baturité. Conclúo por dizer que o Governo Federal 
não deve e não póde continuar indiffe1·ente ao problema do 
oleo de oit!cica no !'i'O!'dtíslr!. Auguro para elle um fu turo 
que não sei':!. menos promissor do que o dos productos de so
bremesa ú:l qnc de[Jcnde qaa.sí axctusivamente a nossa cco
nor:1ia: cal é, assucat· ~ cacJo. Reclamo, pois, d:J. douta Com
missão de Or~·amento c sua allenção para essa industrin. 
nascente do nosso Paiz, advertindo-a, ademais, de que já !n
dustriaes e commerciantes estrangeiros têm para ella vol
tada$ as suas vistas. Não é demais prever que a producção, 
em àlta escaln, do oleo de oiticica não póde deixar de in
teressar n todos os grandes paizes industriaes do mundo. 

Deante de tudo que fica exposto, temos como plenamez::w 
justificada a emenda supra, que visa, antes de tud,o, .chamar 
a atlenção dos poderes puhlicos para 'mais este relevante 
problema da nossa economia . 

Sala das Sessões. - Figueiredo Rodrirrues. - Xavier de 
OliveiTa. 

Parecer 

A emenda visa crear novos serviços no Estado do Ceará, 
para o que propõe destacar ou a.ugmentar a quantia de réis 
1..400:000$, em parcellas de 400:000$, 200:000$, 200:000$ e 
600:000$, sob a justificativa de que "já é tempo de attender 
o Governo Federal ás necessidades de ordem technica do 
Norte do Paiz •.. ~ 

Não é possível destacM essa quantia de outras verbas, 
desorganizando serviços existentes; qu,a~to ao augmento da 
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despesa, a situação financeira, infelizmente, com orcamentó 
deficitario, não permilte que se faça. O que, sobr~tudo, me
rece reparo é o fundamento apresentado, uma vez que vem o 
Governo dedicando, com os appla.usos da Nação, um esper-ial 
carinho aos interesses do Norte e, em particular, ao Estadn 
do Ceará, onde varias sel"viços novos fo!"am creados c onde 
se applica a mór parte das verbas destinadas ás obras conlra 
os effeitos das scccas. 

A Commíssão de Orçamento é de parecer ~ontrario. 

N. 2 

Illinislerio da Agricultura 
Onde convier: 
Verba 4• - Deslaque~se ou augmeníe-se a quantia de: 

Para um posto zootechnico em Sobral, Ceará.. 300:000$000 
Para uma Estação de Monta em Quixeramo-

b im . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 50 :000$000 
Para uma Eslar,;ão de Monta em Tauhy, no 

Ceará .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . 150:000$000 
Para subvencionar a ütstallacão de silos na-

quelle Estado (Ceará) . . . . . . . . . . . . . . . . 100:000$000 

Justi(ica;;ão 

Máo grado as seccas periodicas. a criacão de gado vac
cum continúa sendo a maior fonte de economia do Ceará.. 
Tendo perdido nada menos de 500.000 cabecas de seus re
banhos na ultima prolongada. secca, nem por isso deiléa de 
refa:~:el-os, promptamente, assim volte o inverno, para logo 
occupar o sexto ou selimo lagar entre os nossos Estados 
criadores. Faz-se mister um auJrilio efi'icaz do Governo no 
sentido de orientar e seleccionar as especies que se devam 
adaptar ao meio nordestino, para um maior rendimento nos 
unnos bonançosos e, conseguintemente, menores perdas nas 
grnndes estiadas. O gado zebú, a cabra da Nubia e o porco 
canaslriio, a mau entender, não podem deixar de merecer as 
pret'erencins de criadores daquella região. Com os estabele
cimentos st1pra mencionados viso a criação racional dessas e 
de outra·s especies adap_taveis áquelle meio, o que justifica 
plenamente- esta emenda. 

Sala das Sessões, i9 de Setembro de 193.i. - Xavier de 
Oliveira. - Figueiredo Rodrigues. 

Parecer 
Pelos mesmos fundamentos do parecer á emenda n. f, a 

Commissão de Orçamento opina pela rejeição da '[n'esente 
emenda. 

N. 3 

Accresc-ente-se á verba 5a pessoal contractado do Mi
ni3terio da Agricultura a seguinte sub-consignacão: 

N. 2 - Para custeio dos servioos dos nuc1eos coio
niaes. de São Bento e Santa Cruz no Estado do Rio e Dis
tricto Federal, respectivamente (Pessoal e ma teria), po
ci'endo ser adaptado o regime de adeantamento, 2. 000:000$ 
(dois mil contos). 

Sala das Sessões, i9 de Setembro de 1934. - Act/1' Me
à!::irO.i . - Francis~o de M ôura • - Waldefflllr Re·i kdal. 
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Parecer 

A verba 5a, de 250 :·000$000, refere-se a gratificações, 
diarias c ~judas d·e custo ao oessoal contractado para ser
viços technicos, na fóx-ma da ·alinea 3a, do art. 4.o, da. lei 
numero 1. 606, de 29 de Dezembro de 1906, leitra j e pa
ragrapho unico do art. 72, de lei n. 2.5-44, de 4 de Janeiro 
de 1912. 

O objectivo da emeooa visa amparar o custeio dos ser
vicos dos nucleos coloníaes de S. Bento e Santa Cruz, para 
o que já existem, porém, dotacões orçamentarias proposta~ 
e englobadas no ~serviço de Irrigação, Colonização e Re
florestamenlo", cuja verba total é de 6.444:800$000. 

A Commissão de Orçamento é de parecer contrario. 

N. 4. 

Verba 3a. - Serviço ·cto fomento n. 12, ietlra b; 

Accrescente-.s.e: 

Sendo obrigatoriamente a séde de uma das Regiões no 
Estado de Goyaz. 

O resto como está. 
Sala da~ Sessões, 18 de Setem1Jro de 1.934. - Adolph.O 

Bergamini. 

Parecer 

A presente -emenda não contém materia orçamentaria, 
pelo que a Commíssão de Orçamento opina constitua a 
mesma projecto em separado, devendo ser enviada d Com
missão de Aaric"~tUura, 111.dustria e Commercio. 

Accrescente-se, onde convier: 

Sor,iednde Nacional de Agricultura - Para 
desenvolvimento dos trabalhos de divul
gac.üo l'\ propaganda agncola e economi
ca, e fortalecimento do espírito corpora
tivo da cias·se rural brasileira 

Jus ti{icaçâo 

:153:000$000 

Não ha quem, conhec·edor da vida agrícola e economi
ca do Brasil, negue á velha e tradicional sociedade funda
da por EnnBs de Souza, e realcada J)el\)S vultos de Wen
ceslau Bello, lgnaP.io Tosta, Lauro Muller e outros, uma 
participação primordial e decisiva nesses sectores da acti
vidade nacional, e uma autoridade inconteste para falar 
em nome da classe rural do Paiz. 

Os seus relevantes servicos ã causa brasileira não po
dem ser resumidos numa exposição dentro d-e feitio desta 
justificação, em que nos cumpre synthetizar. Bastará di
zer que a Sociedade Nacional de Agricultura está ligada a 
toda~ as iniciaUvas renovadoras em matena d6 produccão, 
que se t~m verificado no Paiz, a partir dos ultimos dias 
do seculo passado. 
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Ademais, esses serviç'J~ estão na memor..ia de todos e, 
apenas, nos cingiremos, sem commentarius, 'a lembrar que 
dalli sahiu e tomou corpo a idéa da creação do Ministerio da 
Agricultum, cuja funcção antes preenchia; que ella se 
deve a fructicultura, iniciada nos campos do Horto Fructi· 
cola d<!_ Penha; que é a pionefra e a animadora dos estudos 
relativos ao alcool motor, ao pão mixto e ao trigo; que á 
Soci·edade Nacional de Agricultura se devem a creação de 
varias industrias (como a do aproveitamento das fibras na
ciona·es) e a exportacão de varias productos; que á sua 
visão e actuacão se prende o curto da cultura algodoeira, 
de tanto futuro para o Brasil; que o credito agrícola, o 
cooperativismo, o:s congressos e e:x;posições agrícolas e pe
cuarias - de tão decisiva influencia no nosso desenvol
vimento economico - são obra sua, sendo de notar que os 
certames dess::J natureza, durante a sua existencia, 
alcanç.am uma cifra de quasi meia centena; que 
ao desenvolvimento da pecuar1a, á diffusão do es
pírito associativo - com a corporificação da classe em 
confederação - é iniciativa de numerosas idéas hoje trans
formadas em lei , eotá indelevelmente ligado o nome respei
Lavel da Sociedade Nacional de Agricultura. 

Temos visto, sempre, nesse reducto incomparavel do 
patriotismo e de sereno e profícuo trabalho em prol do Bra
sil, movimentos tendentes ao beneficio da classe, de coope
ração com o Governo, a este fornecendo cabedal inestimavel, 
não só pela autoridade de que se reveste, como orgão da 
classe e da!' instituições congeneres du Paiz, como pelo valor 
dos technicos que, em seu seio, se congregam e altruistica
mente trabalham pelo bem estar nacional. 

Têm os governos reconhe·cido esse trabalho papcienie e 
proveitoso· e estimulado a acção da Sociedade, seja incum
bindo-a de s·erviços, como exposições e congressos, seja soli
citando-lhe e obtendo concursopara graves problemas eco
nomicos. 

Durante os seus trinta e oito annos de existencia, pro
moveu e organi :?; OU a Sociedade os seguintes congressos e ex
posições: 

Primeira Exposição de Uvas Nacionaes ( 1898) - Pri
meiro Congresso Nacional de Agricultura ( 1901) - Segun
do Congresso Nacional de Agricultura (1908) Terceiro 
Congresso Nacional ,de Agricultura e Pecuaria ( 1922) -
Primeira Ex.posição de Productos Agrícolas (1901) - .· Pri
meira Conferencia Assucareira, Bahia (1903) - Segunda 
Conferencia Assucareira, Recife (1908) - Terceira Confe
rencia Assucareira, Campos ( 1911) - Expopsição Internacio
nal de Appaprelhos a Alcool, Pelotas ( 1905) - Exposição de 
Fruclaa, Verduras e Passaras (1908) - Primeiro Congresso 
de Applicações Industr.iaes do Alcool (1903 ) - Exposição 
Permanente de Fructas Brasileiras Buenos Aires (1904) -
Primeira Expopsição Nacional de Flores (1908) - Primeira 
Conferencia Nacional Algodoeira ( 1916) - Primeira Con
ferencia Internacional Algo.doeira (1922) - Primeira Expo
sição Nacional Algodoeira (1916) - Primeira Conferencia 
Nacional de Pecuaria (1917 ) - Primeira Exposição Nacio
nal de Gado (1917) - Segunda Exposição Nacional de Gado 
( 1 !H8) - Terceira Ex::posição (Nacional de Gado ( 1920) 
Primeiro Congresso Nacional de Carvão e outros Combustí
veis Nacionaes ( 1922) - Primeiro Congresso Nacional de 
Chimi.ca ( 1922) - Primeiro Congresso Nacional de Febre 
Aphtosa (1922) - Primeira Exposição Nacional de Leite e 
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Derivados (i926) - Segunda Exposição Nacional de Leite e 
Derivados (1929) - Primei!'ll Conferencia Nacional de La
cticínios {1926~ _.., Primeira Expopsicão Nacional de Horti
cultura (1929) - Exposição Nacional de 1908 Parte 
Agrícola - Ex.posição de Bruxellas - Secção de Agricultura 
do Brasil (1909) - Exposi~ão de Turim-Roma - Seççã0 de 
Agricultura do Brasil (19H). 

No momento, p&rLicipa do Conselho Federal do Com
mercio Exterior, do Conselho permanente de Exposições ~
Feiras, do Conselho Consultivo da Feira de Amostras, da 
Commissão de Tar.ifas da. Contadoria Central Ferroviaria. e 
de muitos outros. en~arsos que. para sei' b reves. deixamos 
de enunciar. 

Faz-se entreLanto mistér amparar o Governo esses ser
viços, afim de que se desenvolvam ainda mais. A emenda 
não crea novidade mas, apenas, restabelece, inclusive no 
"Quantum", uma medida sempre anieriormente adoptada 
pelpos governos. inclusive duranle o periodo discricionario. 
Sómenle no presente e~crciclo, deixou de ser a Sociedade 
contemplada . 

.Tust.o.mente porque lhe faltou esse favor official, de 
muito se resen~iram os seus utilissirnos serviços, ·Pois que, 
dada a orientação patrioUca que sempre imprimiu á sua 
accão, não conseguiu amontoar patrimonio. que a puzesse a 
salvo de uma possivel descontinuidade no modo de encarar, 
pelos poderes publicos o seu pa:pel. 

Dispõe, sim, do patrimonio metal accumulaào atravez 
de numerosos annos de serviço á causa publica e é neces
sario que o governo. ~tlnda. uma vez, Ibe demonstre o seu 
apreco e lhe reconheça a benemerencia a que faz .iús. 

Au.-,:ilial·a, portanto, financeiramente, para. que prosiga 
nos seus trabalhos, é o meio mais acertado de demonstrar 
esse apreço, estimulando, por outro lado, as novas iniciati
vas da instituiclio que sem favor póde ser considerada como 
um verdadeiro patrimonio nacional . 

Ainda recentemente, os jornacs divulgaram officio do 
Ministro Odilon Braga, dirigido á Sociedade, no qual o titu
lar d:. .Agrículln!':l d~cla rava lexlualmente. "muilo e!>perar 
do concurso" daquella S9ciedade. "dada a pieM identidade 
a os objectivos que a vincnlam aos rle~tinos do Ministerio da 
Agricultura". - Ed(Jard Teixeira Leite. - Xavier de Oli
veira . - Fabio Sodré . - Sim6es Barbosa. . - Al/1'edo Pa
cl!eco.- J. F'e~eira de Sott~a. -Deodato Maia. - Erl'I.Cald 
Possolo. - Lema~ber Filho •. - Góes Monteiro . ~Soares 
Filho. - Adolpho Soares. - AugtLSto Cavalcanti. 

Onde convier: 
Subvenção aos Clubs Agrícolas Escolares 

mantidos pelo lliinistcrio da Agricultura 
em collaborar,ão com a Sociedade Amigos 
de Albet-to Torres . . . . . • . . . . . . • . . . . .. . 75:000$000 
Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1934. Carlos 

Gomes de Oliveira. 

Parecer 

A emenda n. 5 e a emenda sem numero em annexo, tra
tam de arnparat· àuas instituições ·que prestam reses e nota
veis serviços ao nosso Paiz;, por uma. bem comprehendida. e 
·altruística cooperação. Não seria capaz o poder iJUblico de 
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conseguir os mesmos resultados que nos p&dem proporeio
n ar essas organizacõe~ fundadas em legítimo sentimento pa
tr iotieo, senão eom a exigencia de serviocs onde a machlnaria 
burocratica, em sua complexidade de enigmas, consumaria 
muitos milhares de contos de réis . 

A benemerita Sociedade Nacional de Agricultura, vem 
prestando seus serviços, ) á h a 38 ãnnos, 

A Sociedade AmJgos de Alberto Torres, mais recent~. já 
possue, tambem, notavel folha d e serviços. · 

Em face da angustiosa situação financeira. do Paiz, não 6 
po$sivel consignar, para o exercício de :1.935, as subvencões 
propostas pelas emendas; a C~missão de Orçamento, porém, 
propõe as seguintes quantias : 

Verba 7a: 
:1.5. Sociedade Nacional de Agricultura. . Para 

desenvolvimento dos trabalhos de divul
gação e propaganda agrícola e econoroica, 
e for talecimento do espírito corporativo 
da classe rural brasileira . . . . . ... .• . •.. 

16. Aos Clubs Agrícolas Escolares mantidos 
em collaboração com a Sociedade Amigos 
de Alberto Torres . • .. . .... . .... .. . . 

iOO:OOOSOOO 

50 :000$000 
Sala da Commissão de 0T'camento, 24 de Setembro de 

1934. - Valdomiro Magalhães, presi-dente . - Eu.valdo Lodi, 
relator. - Góes Monteiro. - Teixeira Leite. - Cardoso de 
Mello Netto. - Adalberto Corr~a. - 'Walde1n(lr Falcão. 

23 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal o Sr. Acyr Medeiros. 

O Sr. Acyr Medeiros - Sr. Presidente, reconhr.ço que. 
depois de haver occupado a tribuna o illustre collega e amigo. 
Sr. Zoroastro . Gouvêa, não deveria eu a elln assomar, afim 
de não quebrar a magnífica impressão produzida pelo alli
loquente: e monumental discurso de S . Ex. Parcella mínima, 
entretanto, que sou da avalanche, da massa immensa explo
rada nos seus direitos, não poderia ~ilenciar, deixando dA 
perguntar aos responsaveis pelos destinos do Brasil onde 
está o dinheiro arrancado á economia popular, extorquido 
ás energias do Povo, uma vez que vemos os actuaes manda
tarios não prestarem ao Pniz contas de seus actos. Chega
mos, mesmo, ao extremo de deparar jocosa declaração de 
um Ministro de Estado, dando margem a que a imprensa 
critique acremente o modo por que esse Ministro tenta jus
tificar a acquisição de. armas, destinadas, sem duvida, a aba
far, mais uma vez, a conscíencia do trabalhador brasileiro, 
nas suas .iustas reivindicações . 

Vemos estampada, no brilhante orgão da imprensa nacio
nal A Patria, a seguinte local, a qual bem exprime o animo 
cos nossos dirigentes e os perigos a que expõem a naciona
lidade. 

Diz A Patria : 

"Verdadeiro milagre: o dinheiro está cahindo do 
do céo! - O Brasil é, em verdade, a terra promettida .• 
Aqui não sómente "dá tudo": tambem "apparece de 
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tudo~. Agora, corre a noticia de que patriotas invisí
veis surgiram, não se sabe como nem de onde, para 
doar ao nosso Paiz uma poderosa esquadra que não 
lhe custarã nem um real de mel coado. 

Hontern, por intermedio do nosso activo compa
nheiro junto ao Ministerio da rua Visconde de Inhau
ma, recebemos a seguinte nota espantosa: 

"O Sr. Ministro da Marinha teve conhecimento 
de uma proposta que lhe fDi apresentada no sentido 
de que o pagamento dos navios da esquadra, prestes a 
ssrem encommendados a firmas estrangeiras, não 
custará sacrificio algum para o Thesouro, podendo, 
assim, o mesmo tltular desobrigar-se integralmente 
do programma naval que tem em mira executar~. 

Por essa nota se vê claramente que os excellcntçs 
patriotas que nos querem favorecer são... estran
geiros.~ 

Ora, Sr. Presidente, a ser verdadeira a declaracão mi
nisterial, pergunto á Camara e á Nacão qual o interes5e em 
fornecerem esses estrangeiros material bellico ao Brasil. O 
que vemos, nas entrelinhas de taes propostas é o proximo 
desencadear de uma borrasca tremenda com que tambem nos 
querem attingir. 

Por que offerecem armamentos ao Brasil? Para, mais 
facilmente, atirarem o Paiz á luta e, posteriormente, obterem 
lucros fabulosos á custa do sangue generoso de milhares de 
entes humanos. 

Eis a trama em que forcejam por envolver o Brasil os 
magnatas imperialistas, sinistros fabricantes de material de 
guerra e desalmados disseminadores da morte por todo o 
Universo. 

Apresentarei, Sr. Presidente, um requeTirnento á Ca
mara dos Deputados; terá elle, talvez, a sorte de outros já 
offerecidos á consideração da Casa e que, per falta. de nu
mero, deixam de ser votados, até que sa possa satisfazer o 
desejo de quantos, de uma fórma ou de outra, cogitam de 
atirar o Brasil na convulsão cujos prenuncias já se obser
vam nos horizontes do mundo. 

O requerimento, Sr. Presidente, está va~ado nos se~ 
guintes termos: 

"Requeremos em virtude do interesse com que a 
opinião publica está acompanhando o inquerito. que 
nos Estados Unidos se processa, a respeito do momen
toso caso da venda de armamentos, havendo cilncões 
desairosas para diversos paizes. inclusive o Brasii, 
que sejam prestadas á Mesa, pelos respectivos depar
tamentos da administração, as ínformações ailai:xo 
enumeradas: 

f• - H a accusacões especificadas feitas ao Brasil? 
Se ha quaes foram e quaes os nomes nellas !litados'! 

2• - A representação diplomatica do Brasil nos 
Estados Unidos, ou os addiG.os naval e militar, Liveram 
ou não, inàirecta ou directamente nos inqueritos em 
apreco qualquer intervencão, !J.fim_ de pleitearem que 
os mesmos o{)ssassem ou continuassem a se processar 
secretamente com relação á investigações que pudes
sem affectar o Brasil. 
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s• - Quantos representantes mili tares (Exercito 
e Armada) em missão especial, tem o Brasil no estran
geiro especialmente nos Estados Unidos? 

4• - Que seja confeccionada uma lista, urgente
mente, de todo o material bellico - inclusive aviação 
- compradp nos Estados Unidos pelos Ministerios da 
:Marinha e da Guerra do Brasil, depois da guerra, es
pecificando-se as quantidades adquiridas, preço por 
unidade, pagos pelo erario publico na occasião da . eo
commenda, o nome ou os n<>mes dos fornecedores e 
dos intei'mediarios; finalmente, se esles ultimos eram 
civis ou se militares, do serviço activo ou se refor
mados. 

5" - Que em seguida, sejam todas as citações es
pecificadas no item 4•, enviadas para a nossa repre
sentação diplomatica nos Estados Unidos, afim de ser 
alli divulgados - como subsidio do Brasil - para o 
inquerilo humanítario, pacifista e moralizador, que 
naquelle paiz ora se processa, podendo assim tornar 
possivel a commissão parlamentar americana verifi
car os pi'eços reaes dn. venda ao Brasil com os que lá 
se acham nos livros escripturados, podendo dessa 
maneira, se verificar se houve anormalidades, isto é, 
lucros em excessos que comprovem suspeitas de cor
rupções ou abusos. 

6" - Que na lista completa, a que !:'e refe i'e o 
item 4•, do material bellico pelo Brasil adquirido nos 
Estados Unidos. fique claramente mencionado, se esses 
fornecimentos se verificaram durante ou depois da 
permanencia entre nós, da Missão Naval Americana. 
Se as encommendas da Marinha foram em virtude de 
especificação feita por aquella missão aqui estabele
cida, ou se porventura, algum membro componente 
da referida missão estava ou não indirecta ou directa
mente representando alguma firma americana de ar
mamentos. 

7" - Que se forem verídicas as accusacões for
muladas e se o inquerito chegal a conclusões positi
vas, as commissõe~ dos inqueritos militares, sejam 
assistidos por commissões de !nquerito parlamentar, 
com amplos poderes para afastar qualquer militar , 
que procure de qualquer modo, diffieultar o bom anda
mento dos trabalhos. 

O presente requerimento tem como unico, exclu
sivo e elevado intuito, bem servir á. humanidade, pOr 
á mostra, as figuras dos armamentistas que para con
seguirem os seus ignobeis e torpes fins, não trepidam 
em fomentar as guerras, atirando as massas proJeta
rias e o povo numa luta de extermínio e de odios em 
defesa de falso patriotismo, afim de adquirirem lu
cros fabulosos para a satisfao1io de todas as suas vai
dades e desejos bestiaes. Accumular ouro, muito ouro, 
edificando sua independencia economica sobre a dor, 
a miseria, a lagrima, o suor e o sangue de toda a hu
manidade, e depois gritar - Deus, Patria, e Familia. 

Sala das Sessões, 25 de Setembr(J de 1934. -
Acvr Medeiros. - V a.sco de Toledo." 

E' esse, Sr. Presidente, o requerimento que envio á 
Mesa, afim de serem interpellados os p<>deres competentes 



Câmara dOS Oept..tados. 1mçresso em 08/1012015 09'14 • Pégina 93 de 114 

-193-

sobre se o Brasil está, de facto, implicado na trama sinistra 
descoberta, ha pouco, nos Estados Unidos. 

Quero, de passagem, frisa r que não acredito na lisura 
desse inquerito, porque o poder do ouro e :o ambit;ão desme
dida de quantos se acham á frente dos destinos do mundo, 
com excepção da patria de todos os trabalhadores - a Re
p"C.blica dos Soviets - não permittirão que a verdade sobre
nade, afim de não lhes m inguarem os ganhos fabulosos e de 
processar pacatamente o nefasto trabalho d e provocar, na 
America do Sul, um conflicto !raticida, uma guerra de ex
termínio. 

Sr. Presidente, é bem significativa a lo~al estampada na 
A Patria, sobretudo num momento como este, em que se 
verifica entre a Bolívia e o Paraguay uma verdadeira cha
cina, uma guerra de conquista em torno do Chaco Boreal. 
Talvez o inquerito ora em andamento nos E stados Unidos não 
tenha solução susceptível de attep.der aos grandes anceios 
da massa proJetaria, no sentido de que encontrem termo 
semelhante~ lutaa entre irmãos. l) ta;,tl) teve, todavia, ao 
menos o merito de fazer que o Paraguay, até ha pouco acir
r adamente decidido a proseguir na luta. procurasse um 
meio, um modo de cessai-a, entrando em accordo no sentido 
de se ensarilharem as armas, e reinar a paz, novamente, 
entre aquellas nações, ora a braços, como é bem de ver, com 
difficuldades economicas e financeiras. 

Tal, senhores, é \l pensamento da minoria proJetaria 
desta Casa, embora saibamos que o requerimento não attin
girá o objectivo colhmado pelas massas trabalhadoras de todo 
o universo. (Muito bem; muito bem). 

24 

Vão a imprimir, de accordo com o art. :1 59 do 
Regimento os seguintes 

PROJECTOS 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

N. 49 A - 1934 

Fixa a despesa do Ministerio da fda:rinha, para o exercido de 
1935, com parecer da Contrnissüo de Orçamento sobre as 
emenda.s apresentada-s em 2a diccussão. 

(Orçamento, 8 de 1934) 

EMEN::MS DO PLENAl'llO 

N. i 

Na verba 22 - Munições de bocca - Pessoal - Sub
Consignação n. 1 - onde se diz: 

Para attender ao pagamento das r<j.ções em dinheiro ao. 
pessoal que a isso tiver direito, de accordo com as disposi
ções em vigor, e ao pessoal a que fôr extensivo esse direi
to, em virtude de aclo official conséquente de serviço esue
cial em que fôr empregado, e ainda para pagamento pa me
lhoria do rancho de que trata o art. 45 da lei n. 4.555. cln-
10 de Agosto de 1922, para os officiaes, sub-officiaes e infe-

c. D. - VOLUME 'Y, 13 
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ri ores embarcados e aspirantes - Rs. 5. 000 : (}00$000, di
ga-se: Para attender ao pagamento da.s rações ou etapas 
em dinheiro ao pessoal que a isso tiver direito de accordo 
com as disposições em vigor inclusive a diaria de 4$000 para 
alimentação de funccionarios fixada pelo decreto numero 
23.284, de 25 de Outubro de 1933, quando no exerci cio de 
commissões o:ue Dor sua natur eza devam receber etapas em 
dinbeü·o. Ao pessoal a que fôr extensivo o direito de etapas 
ou rações em dinheiro, em virtude de aclo official c.onse
quentc de serviço especial em que fõr empregado e ainda 
para pagamento de melhoria do rancho de que trata o arL 45. 
da lei n. 4 .555, de 10 de Agosto de 1922, para os officiaes, 
sub-officiaes e inferiDres embarcados e aspirantes - Réis 
7.000:000$000. 

Sala das Sessões, 19 de Setembro de 1934. - WaldemaT 
Motta. 

Parecer 

A emenda n. f, apresentada, em 2a discussão, ao orc;e~
mento do Mínisterio da Marinha, para o exercício de 1935, 
não merece a:pprovação. 

Ella augmenta a etapa já. fixada por aclos administrati
vos e legislativos e, por outro lado, extende essa vantagem 
a empregados que legalmente não têm direito a percebei-a. 

Por taes motivos parece á Commissão de Orçamento que 
deve ser rejeitada a dita emenda. 

N. 2 

Substitua-se na verba 27a - Renovação da Esquadra 
-4·ú. 000:000$000 (quarenta m:I contos de réis ) reduzindo-sE> 
a. dotação a 8.000:000$000 (')ito mil contos de r~ís), que se 
destinarão apenas á "Conservação da Esquadra" existente. 

Supprima-se a verba 2sa - Comrnissões no Estrangeiro 
-:- 1.450:000$000 (mil quatrocentos e cincoenta contos de 
réis). 

Justificação 

Não ha duvida que a esquadra precisa ser renovada. 
Temos apenas uma. frota de calhambeques, sabe-Q toda a 
gente. Mas o Brasil, felizmente, está nas melhores relaçõ(':· 
com todo o continente sul-americano, e continua, pela uov,, 
Constituicão, a se não poder envolver em guerras de ~:on· 
quista, nem em qualquer outra, antes de submetter-se ac· 
arbitramento. E ante o esp:mtoso defícit do cx:ercicio finan
ceiro presente, niio é necess::rio esperar as "tabellas explica
tivas~ -parti deciair-sc o c6rte na verba 27". "Quem nú1) 
tem cão, caça com galo~, affil:mam os brasileiros; e "qnem 
não tem compete1!Cia, não se estabelece", costumam advertir 
os nossos amigos portuguezes ... 

Sala das Sessões, 1'8 de Setembro de :1934. - Mozart 
Lago. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/ 10/2015 09: 14 +Página 95 de 114 

-195-

Parecer 

A emenda n. 2, apresentada ao Orçamento da De~pPsa. 
do Mlnl~terio da. Marinha não deve ser attendida. 

Elln comprohcnde duas partes: urna relativa. á verba de 
40.000:000$ (27a), para a renovação da armada e propõe a 
sua rcducçlto para 8. 000 :OOOS; e a outra parte de réis 
1.450:000t (280.), destinada a cornmissües no estrangeiro. 

A rt•duccão da verba 27a importa na suppressão do plano 
governurnPntul de renovar-se a Armada Nacional, estu<!ado 
e c:le!ncndo por nnnos consecutivos e ora fixado pelo Govl!rno. 

O rl/Jslino dessa verba já está estabelecido. Era necc~sa-
rio estubclecer os me·ios regulares para attender ao fína;,c1:~
mento respectivo. 

Já o Governo assentou a fórma de obtel~os e ella. con
sistirá nn p~rmuta de valores em mercadorias ou materia 
prima. !.11• producção nacional por navios de construcc;ão r.~~ 
trangeira. 

A ~upprcssão da verba 2sa não se justifica, sem prejuiz{' 
dos !en·I~o~ que estiio em funccionamento normal. 

O lolnl <lc 1 ,450;000$, da verba 2sa- Commissõe3 no 
E.strnngl'iJ•o, comprehende 3 Snb-consignacões, a saber: 

S1Jh-rnnsignac5o n. i - Pessoal - Para pagamento r1c 
vencJn10ntm<, njudas de custo, diarias, representação e outras 
despc~l\~ r.om o pessoal de Marinha, inclusive contractados, 

A cont.n desta. sub-consignacão correm as seguintes de~
posus; P11gnmento de vencimentos e ajudas de custo dos of~ 
!Iciac~ iln Missão Naval Americana - Vencimentos, di:J.rias, 
ajudas dn cu~lo e representação aos addidos navaes no es
trnngl'il'n - V('ncimentos, diarias, ajudas de custo e r~pre~ 
aentn~iin nn.~ officiaes, sub~offiicaes, inferiores e praças de~i
g.nndo~ pur·n P.Xercer qualquer commissão no estrangeiro. 

O lotn! desta sub~ consignação é de 900:000$, papel. 
Sub-con~lgnnc:ioo n. 2 - Materia - Matei'ial de Consumo, 
a contl\ rl('P:tl\ ~ub-eonsigna.ção correm todas as despesas rela
tivas 11 nrqtlisiçuo de matel'ial de consumo no estrang-airo, 
para lndu a Marinha. O total desta sub-'consignacão é de 
150 :000$0·00, papel. 

Snh-consignação n. 2 - Diversas despesas - A' tonta 
desta 51tb-C(Jnsignacão correm todas as despesas referentes 
a pas~ll!:~'llS o transporte de bagagens de t~:~dos os serventua
rios rl•.• Marinha designados para Commissão no estrangei
ro. A' conl.n d('SÜt sub-consignação cor~em, tambem, outras 
despesa~ r.Clnll) sejam: telegramroas passados no estrangei
ro, mcdí:mtr. rJ istribuição de credito á Delegacia Fiscal em 
Londres, assignuturas de revista technica para os varias 
Departamento~ da Marinha e passagens e transportes ue 
baggaen~ para os officiaes da Missão Naval Americana ~a 
respectivas familias. 

o total d·esta S\1b-consfgnação é de 400:000$000, papel. 
Em conclusão, a Cornmissão é de parecer que a emen

da seja rejeitada. - Waldomiro }{agal.hães, Prt?si<lente. -
João Guimarães, Relator. - Góes 1llonteiro. - Adalberto 
Corrêa. - :Z'eixeit•a. Leite. - Waldema'P Fulcão. 
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25 

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO 

N . 53-A - 1934 

F iJ,a a despesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 
paro o eurcicio de 1935, com parecer da CommiSséio 
de Orçamento sobre as eme-ndas apresentculas em 2~ 
discussão. 

(Orçamento 12, de 1934) 

EMENDAS DA C0.\1MISSÃO 

N. 

Accresceu lar 3. 000 :000$ â Sub- consignação n. 1, da 
Verba 15", que passará a 16.200 :000$, disçriminando do 
seguinte modo : 

Verba 15a, I, n. 1 

1. Estrada de Ferro Central do Brasil : 

a) substiluição systematica de trilhos . . 
11) dormentes . . . _ ....... . . ..... .... . 
c) reforco de pontes . . ...... . ...... . 
à) construcção e apparelhamento de offi-

cinas . . ............•........ . 
e) construccão do ramal de Matadouro 

(B . H.} •....... .... . ........ 
f) conclusão do ramal de Santa Barbara . . 
ol empedramento da variante Poá, passa

gens elevadas e desapropriações .. 
h) acquisição de material de traccão .... 
i) reparação de material rodante ua in-

duslria particular . • . . ... . . .. . 

Somma .. . 

N. 2 

5 .000:000$000 
2.000:0<10$000 

50{):000$000 

1. 000 :000$000 

1. 500:000$000 
3 . 000 :()00$000 

300:000$000 
2.000:000$000 

900 :000$000 

16.200:000$000 

Seja supprimido o titulo Verba 16a, englobando- se á 
Verba sa. e fieando esta nos seguintes termos: 

Verba sa 

Defes a contra os cf{eitos das seccas nos Estados do Norte 
(art . 177 da Conslituicão) 

A) · Inspectoria Federal 

I - Pessoal 

f. Vencimentos do pessoal do quadro (De-
creto r.. 22.320, de 6-1-933) 1. 20~ :560$000 

2. Pessoal diarista, contractado, nos ter-
mos do decreto n. 18.088, de 27 de 
Janeiro de i-928, technieo, admi-

nistrativo e operario (diarias ma-
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ximas de 50$, 40$ e 20$, respecti
vamente) e ·ves$oal contractado 
nos termo~ do art. H do Regula
mento da Inspectoria, sendo: 

a) para serviços pluviometricos, fluvio
metricos e de evaporação; perfu
ração de poços; topographicos; 
geologicos; botanicos; piscicultura 
e estudos do rio São Francisco, 
como solucão do problema da sec-
ca, e escola de cultura irrigv.da... 1.100:000$000 

b) para ac!ministração, estudos, construc
.çiío, conservação, fiscalização. re
paros e exDlora(!'Go de al)udes 
publicas e particulares e de estra
das de rodagem e outras obras, 
inclusive de irrigação . . . . . . . . . L 660 :OOOMOO 

3. Ajudas de cus lo e diarias ao pessoal em 
serviço fóra das sédes ou além do 
hor~I'io, de accordo com as leis e 
regulamentos . . . . . . . . . . . . . • 300:000$000 

Somma I .. 

II - Mat!::rial 

4. Material permanente . . .......... . 
5. Material de consumo .... . ......... . 
6. Diversa~ despesas . . ........•.... 

Somma II . 

7.264:560$000 

500 ;000$(}()0 
2.030:000$000 
!.900:000$000 

4.430:000$000 

III - Para proseguimento d·c obras e outros servloos 

7. Para applicação de accoroo com o plano 
systematico a ser organizado..... 3i .485:340$000 

1'olal A (I, Ir, III)....... .•. ... . 43.179:900$000 

B J Fundo 8Specíal 

8. A ser deDosiatdo em caixa e~pecial, na 
1'6rma do paragrapho .primeiro, 
artigo 177, da Constituição . .. . . . H .393:300$000 

Total A+B . 57.573:200$000 

Para dar cumprimento ao art. f77 da Constituição, a 
Commissão de Orç.amento caJ.culou os "~ o/o da receita tri
butaria sem applicação esp~ial", tomando as rubricas 1, 
II, III ·e IV d!l. proposta a que se refere o projecto que fixa 
a Receita Geral _para 1935, excluídos o imposto addicion11.! 
de 10% sobre direitos de importãção (62.000:000$0-DO) e a 
taxa de educação e saúde ( 12.000 :000$000) num total de 
1.439.-330:000$000. Tres quartas partes da percentagem 
referida no t·exto constitucio.nal, representam 43 .179 :900$. 
O restante da percentagem repre~enta a quanti·a de •.•... 
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i4 .393:300$000, para formar a ·caixa especial a que se re
fere o § 1° do artigo 177 ~:eferido. 

N. 3 

Orçamento da Viação . 

Voerba 3&, sub-consignação 2: 

"Aoorescente-se 4. 957: 100$000", para attender ás se
guintes ntcessidades : 

a) reajustamento. das diaria.9 quebradas antigas. de ac
cordo com a tabella a que se refere o decreto n. 20.560, 
de 23 d<J Outubro de i93t, afim de corrigir a situação de 
injustiça e de desigualdade, que tanto prejudicam o ser
viço; 

b) descans() semanal, de conformidade com a legisla
ç·ão em vigor; 

c) regime de oito horas, afim de que seja respeitado o 
trabalho legal, mediante respeito da lei em relação ao tem
po de serviço que exceder de 8 hora~ diarias; 

d) férias annua.es de conformidade com a legislação 
em vigor. 

li!IMKNDAS DO PLBNARIO 

N. t 

Na Verba .ta, Secretaria de Estado, fica augmentad& a 
dotação de 1. 563:620$000 para 1. ô2Z:S20$000, sendo: 

Sub-consignação n. -i: 

Gratificação por- . serviQos ext.raordinarios, etc. 20 ;2{)0$000 

Sub--co~signação n. 8 : 

Materiaes de consumQ . 25:000$000 

Sub-consignação n. 9 : 

Diversas despesas · d'e material 15:000$000 

Justi(ica.ç~ 

A dotação actual é por demais exígua . .Al; tres rubri
cas indicadas na emenda consignam, apenas, 60:800$000, 
50 :000$000 e 30:000$000, resp~ctivamente, para taes 
despesas, durante todo o anuo . 

Evidentemente, não é possivel attender a todos os com
promissos extraordinarios de pessoal, de material de con
sumo, t elephones, luz, gaz, limpeza e todos os ~astos de 
prompto pagamento, com as ~:eduzidas dotações da pro
pos!Ja. 

O Ministerio chegou a solicitar os augmentos constan
tes da emend:1, os quaes, entretanto, foram glosados pela 
Commissão de Orçamentet do Ministerio da Fazenda. para 
manter a verba actual. - Edgtlf"à Teixeira Leite - Xa~ier 
de Oliveira. - A~berto Roselti. 
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Parecer 

Ef:fectivamente, a <lotacão constante da proposta enviada 
pelo Governo é exígua. Ella resulta. porém, do proposito, 
leal e patriotico, da COI!lpress_ão da desiJesa, em face das dif
ficuldades do Thesouro, com o conhecimento e approvacão 
do illust~ titular da pªsta. da Viacão. Identica attitude as
sumiu a Commissão de Orçamento ao estudar as despesas da 
Secretaria da Camara. dos Deputados, a ponto de se ver for
çada. a adiar serviços absolutamente indispensaveis. 

A Com_mi$são de Orçamenfó é de parecer contrario •.. 

N . .2 

Emenda a Verba 6" - Rubrica XIII: 

Para a liquidação dos creditas do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, provenientes da encamJ)acão da Estrada de 
Ferro Maric~, i0.000:000$000. 

Sal a das Sessões, f 9 de Setembro de 1934. - 1. E. de 
Macedo Soares. - Soares Fi!ko. -Fabio Sodré. 

Parecer 

Não sendo possível consignar verba orcamentaria para a 
liquidacão da encampacão da E. F. Maricá, a Commissão de 
Orçamento é de parecer constitua a emenda projecto em $e
parado, devendo ser enviado á Commissão de Finanças. 

N. a 
Verba sa. - I - Pessoal: 

Accresc~:nte-se: "para serviço de piscicultura comple
mentar das obras contra as seccas". 800:000$000. 

Justificação 

O probiema das seccas precisa ser encarado sob seus 
"Varios aspectos, porque a sua solução nãQ. consiste apenas 
em armazenar aguas, mas e sobretudo em tirar dos depo
sitas assim constituídos o maior proveito. 

Entre elles, supera p~la sua importancia; porque é facil 
e de rendosa exploração, a piscicultura. 

Todos os esforcas feitos neste sentido merecem desve
lado amparo dos poderes publicas. 

Sala das Sessões, 29 de Setembro de 193/i. - E. Tei
xeira Leite. - Xavier de Oliveira. - Barreto Cam;pello. 

Parecer 

O serviço de pisç_i.cullura já está dotado na verba s•, sub
consignação 2. Esta sub-consignacão, identica á correspon
dente do orcamento para o corrente exercício. não ~offreu al
teracão _ Quanto ao ·"destaque da, verba. para constituir ser
vico permanente, não ha conv~iencia alguma, mesmo porque 
o assumpto deverá primeiramente merecer a attencão da Ca
mara dos Deputados, em projecto. especial, para deliberar 
sobre .si o serviço de piscic1.11tura deverá continuar annexo ás 
obras co~tra as secca.§. no Mini§t~rJo da Viação, O\l se maia 
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convirá ann!'xal-o ao Serviço de Caça e Pesca do Ministerio
d a Agricultura. 

A Commissão de Orçamento é de parece-r contTarifJ á 
emenda. 

N. 4 

Ministei'io da Viação - Verba s•: 

·Destaque-se ou augmeute-se a quantia de 120:000$000 
para pagamento a Luiz Severino Dias, por motivo da con
strucção do Acuda Seve_rino, no l!lUnicipio de Cratheus, E. do 
Ceará, por elle realizad;1. como proprietario, sob o regime de 
cooperação da Inspectoria de Seccas. 

Ju~titicação 

O orçamento official para construcção do açude Seve
rino, na Fazenda Bella-Vi~ta, do Município de Cratheus. no 
Estado do Ceará, de propr1edade de Luiz Severino Dias, im
portou em 209 :971i100. Não obstante a execução do servi
co orçado, o custo do material e a mão de obra, pelos preços 
correntes, monta á somma de 450:7-50$000. Como se vê, 
deduzidos dos 450:750$020 os 209:971$100, verifica- se uma 
differença de 240:778$920 a ~nais do previsto no orçamento 
official, o que repr~enta o prejuizo soffrido pelo proprie
t~io, Não é justo que, tendo s ido o açude alludido coiJS
trtlido pelo processo de cooperafãQ entre o proprietai"io e o 
poder publico federal, que em lei assegura um auxilio df: 
50 o/o aos propriet.arios que construam acudes mediante or
camento§ approva.dos -pelas repartições feQeraes a que es
t ejam affectos taes servicoo. soffra o patrimonio particular 
t amanho prejuízo consequente na impogtualidade ou recusa, 
por parte do poder publico, de dar cumprimento áquillo a 
que se obrigou por lei exp~essa . 

•Seria inexplicavel que, visando a lei de coopeJ:ação re
ferida incentivar o desenvolvimento de obras que favore
çam a prosperid11de da ·agricultura, na região secea do Nor
déste, converta o poder publ!co o proposito de amparar as 
inic{ativas particuiar es, consignadas na lei, em fon.•.e de p~:e
juizos forç?,_dos para as mesmas . 

Uma vez ve.rificada a deficiencia do orçamento e alie
gado esse facto com fundamentos rea.es pela parti' interessa
da, o que competia aos representantes do poder publico era. 
mandar proceder á reclificação do mesmo, afim de que se 
pudrsse, assim, fixar o cuGto real da obra, c.oncouendo o 
Govet:n o com o que lhe cahia contribuir por lei. En tretanto, 
tal não foi feito. 

I!'Q.põe-se, pois, por parle do poder legislat ivo, uma me
dida que, por equidade, evite o empobrecimento forçado 
do proprietario. 

Sala das Se-ssões, 18 de .Setembro de 1934. -Leão Sam
paio. -Xavier de Oliveira . 

Parecer 

A Camara dos Deputados nada tem a ver com o insuc
cesso de qua lquer interessado na construcção de uma obra 
publica pelo facto do custo real da obra ter sido superi~r ao 
orçado.' Ignora-se a exister..cia de qualquer contracto entre 
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Luiz Severino Dias e a Inspectoria de Seccas . Se a lei não 
~~~. cu.mprida, caberá ao prejudicado recl)rrer ao Poder Ju
dlc!ar!o . 

A Commissão de Orçamento é de parecer contrario rf 
emend4. 

N. 5 

A verba 9a, sub-con_signa~ão "Obras de construcção de 
Aeroportos e outros serv1ços de apparelhamenio" - rubrica 
Material, detalhe-se : 

Sendo, em auxilio aos llfunicipios e Prefeituras abaixo 
. mencionad_os, para melhoria e conservação dos seus campos 

de aviação, ~s seguintes importancias : 

Estado de São Paulo: 

São Paulo .... ......... .... ......... .... . 
Mogy-lllirim ... .. .. . ..........• ...... ..... 
Ribeirão Preto ........ ..... ..•.• .. .. ... .. 
Pirassununga: . ...... .... ....... • .. ....... 
Ilú - ... -- . ..... - ... .. ................. . . . 
Piracicaba .... ... ... ..... ... . ..... ...... . 
Botucatú .. . .. ... . . ............. .. ...... . 
Baurú ......•................ .. .......... 
Lins ........ . .. ... _ ........ ... . . ... -- ... . 
Lussanvira •...... ... ........ ... .......... 
Aracatuba ...•.. . .• .. . ....... .. . ... . . ..... 
I tapetininga ..... . ................. .. . 
Faxina .. ... .... ..... . . .. ........ ... .... · · 
Ca,!)1po Lar-go ..... ....... : . ......... ... . 
Taubaté ....... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- · · 
S. José dos Campos ............ .. ....... . 

Est::~do de Minas Geraes : 

Uberaba ...... , •....• · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • 
Araguary ...... .... . ......... . .......... . 
Juiz. de l<'óra .... ...... ..... . . ... ...... ... . 
Santos Dumont .... - .... . ...... . .... .. ... . 
Que luz ........•.......................... 
S. J oão d'El Rey . ...... . . . ... ... .. .. _ ... . 
Caxambú ..... ....... . .... ..... . . .. ..... . 
Pouso Alegre .. ... .......... ..... ....... . 
Curvello ....... ....... .. · · · · · · · ·- · · · · · · · · 
Corintho ..... ..... ............ . ...... : .. . 
Pirapora . - .... .. ........ ·. · · · · · ' · · .. ·• · • · 
S. F rancisco· .......... . .............. .. . . 
J.anuaria ... ....... . .. . . .. . .. ............ . 
Poços d~ Caldas . ... . . . . . . : .. .. .... . . .... . 

500:000$000 
20:000$000 
20:0008000 
20:000$0(}() 
20:000$000 
25 :000$000 
ao :OOO$ooo 
25 :000$000 
25 :000~000 
25:000$000 
20 :000$,;000 
25:000$000 
25:000$000 

'25:000$000 
:15 :000$000 
15 :000$000 

835:000$000 

30:000$000 
:15:000$000 
50:000$000 
25:0008000 
25:000$000 
15:000$000 
15 :000$000 
15:000$000 
15:000$000 
15: 000$000 
25:000$000 
30:000$000 
25:000$000 
:15:000$000 

3i5:000SOOO 
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Estado de Goyaz : 

Goyaz ............•...............•... 0 ' •• 

Catalão o • o o •• o o •••• o ••••••••••••••••••••• 

Ipamery o o •• o •• o ••••••••••• • ••••••••••••• 

Vianopolis ....... o. o ••••••••• o •••••••••••• 

Anapolis ..............• o ••••••••••••••••• 

Campinas ......••..•..•.........• __ .o •••• 

Formosa ....•. o _ ••••••••••••••••••••••••• 

São Lourenco ..... o: ..•.•••...•.•....••.• 
Palma ......•..•.............•.•....•...• 
Porto Nacional ........•... o ••••• o •• o o •• o • 

Pedro Affonso ..•.. o • , •••••••••••• , ••••••• 

Estado ào Rio Grande do Sul: 

Alegrete o ••• o •••••••••••••••••••••••• , •••• 

Cruz Alta ..... o •• o ••••••••• o ••••••••••••• 

Caxias .•.... o •• _ ••• o •••••••••••••••• • •••• 

Uruguayana .•..................•.•......• 
Sant' Anna ... o ••••••• o o ••••••• o o o ••••• o ••• 

Bagé ...... o ••••••••• o •• o •••••••••••• • •••• 

Santiago do Boqueirão o ••••• _ •••••••• , •••• 

Cachoeira . o o •••••••••• , •••••• , ••••••••••• 

Santa Cruz ...................•.•••.•.•.•• 

Estado de Ma.tto Grosso: 

Tres LagOas .•..•. , ... o • o ••••••••••••••••• 

Rio Pardo .....................•........• 
Campo Grande .....•.....•..•..•.••..••.• 
Aquídauana ........•.. o •••• o • o. o •• o. o •••• 

Maracajú ....•..•....•..•.....•••..•...•.. 
Bella Vista o o • o ••••••••••••••••••••••••• o 

Ponta Porã o. o. o ••••••••••••••••••••••••• 

Nioac ..• , .................•.•...••. , ••..• 
Cuyabá .......... . ....................... . 
Corumbá ...........................•..... . 
Coxim ............... o. o o. o o ••••••••••••• 

Estado do Paraná: 

Jaguariahiva ..........•.........••••.•..• 
Castro . o. o o ••••••• o ••• o o. o. o. o o •••••••••• 

Ponta Grossa .•............. o o o o o • o • o o ••• 

Paranaguá .......... o •••••••••••••••••••• 

Guarapuava ........... o •• o ••• o ••••••••••• 

Jguassú ........ o o o ••••••••••••••••••••• o. 

Coronel Mallet ....... o o • o • o o •••••••••••••• 

Salto .................................... . 

:.-· ·~. 

50:{)00$(}{)0 
25:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
:15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
25 : Oú0$000 
25:000$000 
25:000$000 

240:000$000 

1 o :000$000 
15:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
i5:000${)()() 
15:000$000 
15:000$000 

150:000$000 

30:000$000 
10:000$000 
30:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
25 :000$000. 
25:000$000 
20:000$000 
50:000$000 
30:000$000 
25:000$000 

2BO:Oú0$000 

:15:000$000 
25:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$0(}{) 
15:000$000 

HO :ú00$000 
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Estado do Maranhão: 

Carolina ...•.•..• • ....•......•.•.......... 
Imperatriz .... . . .... ...... .. .......• o •• • • 

Coroat.á ••....• .•••................ .. ....• 
Caxias ...•.... • ...•.. . ....•... · • • •. · •. • · · • 
São Luiz •.•• ••. •. .. ...•..••..... . .......• 
Turya.ssú ....... •. •..•.... •• .........••.•• 

Estado do Pará: 

Belém ... ...... ... .......•.. .. .. •.... •..... 
Bragança ..•......••.......•.........•.... 

Estado de Santa Catharina: 

J oinville ... •.•. •..••..•.......•.. .••. ..... 
Lages . ............ . ......•. .. .....• • •...• 

Estado da Bahia: 

Carinhanha. .......................... .. .. . 
Bom J esus da Lapa ..... ......• ....... .... 
Rio Branco .......................••. . ..•. 
Barra .... ...•.. .. ......... ..•............ 
Chique~Chique .•.... . ................ •. ... 
Remanso ....... . . ...................... . . . 
Joazeiro ......... . .......•• .... ... •.. , ..•.. 

Estado de Pernambuco: 
Petrolina ..•.. • ..••.............. ." ....... . 
Novo-Exú ....... ... .................. , •• .• 

Estado do Ceará: 

Joazeiro •.•....... •....... • ......•..... .". · 
lguatú .... ..... .... .•..... ...... .... . ... o • 

Senador Pompeu ... ................ ...... . 
Quixadá ..... .. ........... .... ..... ...... . 
Fortaleza .........•...... . . ..... .... . . .. .. 
Acarahú ...... ....... ..... ...... ..... .... . 
Camocim ...... ..... .... ....... ...... .... . 

25:000$000 
25:000$000 
15:000$000 
15 :000$000 
25:000$000 
15:000$000 

120 : OG0$000 

50:000~000 
15:000$000 

65:000$000 

50:000$000 
15:000$000 

65:000$000 

25 :000$000 
i5 ;000$000 
20:0001000 
i5 :0001000 
15:0001000 
15 :0001000 
15:000$000 

120 : 000$000' 

25:000$000 
25 :000$000 

50:000$000 

25:000$()(}() 
15 :000~000 
10 :000$000 
10:0001000 
20:000$000 
20 :0001001} 
15:000$000 

:1.15 :00$000 
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Estado do Rio de Janeiro: 

Campos .......... . ..... ---- . ..... . ... . ... . 
Macahé .................................. . 
Rezende .... . .......... - .. ... - . .... . .. - . . . 

Estado do Piauhy: 

Parnahyba .. ........ .... .. . .......... . . .. . 
Piracurum .. .. .... . .......... . ........... . 
Campo Maior .. .. ... ...............•.... .. 
Therezina .. ... .. .... . .... . .. .... . ... . ... . 
Amarante .. .... ..• _ . ...•......•... ..•. . ... 
Floriano ... . .. ......... ... ........... - .. . 

Para melhoramentos e obras de segurança de 
aeroporlcs (Victoria, Ilhéos, Fortaleza e 

20:000$000 
15:000$000 
15:000$000 

50 :000$000 

iO :000$000 
10 :000$000 
15:000$000 
20:000$000 
tS :000$000 
15:000$000 

95:000$000 

outros) · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 :000$000 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Aàolpho 
Bergamini. - ilfozart Lago. - Acurcio Torres. - Henrique 
Dodsworth. - C. Moraes Andrade. - Henrique Bavma. -
Solan.o da Cunha. - Prado Kellv. 

Justificação 

O serviço aero-postal milit-ar tem levado ao interior do 
Paiz os mais assignalados beneficios, realizando obra de pa
triotica brasilidade . 

As rotas existentes carecem de ser conservadas e até 
desenvolvidas~ Mas, para tanto, urge cuidar dos campos de 
aviação e complementar apparelhamento. 

Os Estados e os Municípios têm, no assumplo, incon
testavel interesse, porém, acham-se impedidos de arcar com 
todas as despesas. A' União, tratando-se de um serviço na
eional, incumbe auxiliai-os, tanto mais quando se está deante · 
de u m emprehendimento util e de extraordinaria expansão. 

Ha campos que, por deficiencia de conservação, tendem a 
desapparecer. Será um crime deixai-os ao abandono . Outros 
precisam da ser ultimados; muitos de ser construidos. 

A emenda visa attender a essas necessidades. 

Parecer 

A emenda visa objectivo elevado, digno da maior sympa
thia. O Thesouro Nacional, infelizmente, não dispõe dos re
cursos necessarios. A r ubrica III. verba 9•, cQ.nsJgna apenas 
5 . 000:000$, sendo que por esse credito dever_ão correr . as 
despesas com a const.ruccão do Aeroporto do Rw de Jane1ro 
(contracto de 21 de Março de 1934 e termo additivo de 
21 de Maio de 1934, além das obras complementares e de 
terraplenagem, pistas e edificios, como ainda os ne
ces5arios melhoramentos e obras de seguunca de outros 
aeroportos (Victoria, Ilhéos, Fortaleza, etc.), para o que, tudo 
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reunido, seriam precisos, para o exercicio de· 1935, pelo 
menos dez mil contos de réis. 

Esse o fundamento pelo qual a Commissão de Orça
mento é de parec·er üontrario á emenda. 

N. 6 
Verba i oa ~ Estradas de rodagem - Especifique-se: 

clusão de suas g.stradas e construcção das de Piraporn a 
Formosa. e da capital goyana a Cuyabá, de accordo com o 
resolvido no 4° Congresso de Estradas de Rodagem." 

Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1934. - Adolpho 
Bergamini. 

Parecer 

Não é possive! a l'etirada de urna parte da votacão es
pecialmente destinada a "Pes$Oal e material para a conser
vação, estudos e co'TZ.'Ilrocção de estradas de rodag.em {eáe
raes, para auxmar o Estado de Goyaz na ~conclusão de suas 
estradas e construcção das de Pirapora a. Formosa, etc." 
A verba f oa não é destinada a subvenções. Tambem não 
seria aconselhavel que o orçamento viesse a contemplar 
verba~ para a const:rucção de determinadas estradas, sem 
primeiro consultar o "plano de estradas de rodagem", na 
forma da lei e de acrordo com a opinião technica das re
partições com:p"Btentes. E se, no caso, estas condições es
tão satisfeitas, nada ha a temer, quanto ao dever que in
cumbe ao poder publico em considerar essas obras. 

A Commissão de Orçamento é de parecer contrario á 
emenda. 

N. 7 
Verba 12a. - Accresc-ente-se: 
"Sendo tl'ezentos contos entregues ao Estado de Goyaz 

para o servi co de navegação do Araguaya e Tocantins. " 
Sala das Sessões, 17 de Setembro de 1934. - Adolpho 

Bergamini. 
Justificação 

O fim a que se destina a impo:rtancia mandada entre
gar ao Estado de Goyaz por si só justifica a emenda. 

Velha aspiração dos goyanos, a navegação do .-\1-agua-ya 
e Tocantins representa uma necessidade á expansão eco
nomica d_o rmportanre"'Estado com immediato e directo in
teresse do Paiz. Aliás, a distribuição da referida importan
cia viria apenas ultimar, ou melhor, tornar praticamejlte 
realizavel a solucão já dada ao assumpto pelo Governo da 
Republica, corno o demonstrou o nobre Deputado Nero Ma
cedo na f'"unáamcntacão d.;: projecto que offereceu á con
sideração da Camara, projeeto que, para esclarecimento, 
transcrevo : 

«P,ROJEGTO N. 33 - 1934 

Autoriza o Governo a contractar o serviro d~: navegação rws 
rios Tocantins e A-raguaya 

(Obras 2 e Finanças 18, de 1934) 

Fica o Governo autorizado a contractar o s·erviço de 
na-vegaoão nos rios Araguaya e Tocantins, entre os portr.s 
de Belém, Balisa e Palma, podendo -dispender até a quan-
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tia de tre:;entos contos de réis (300 :000$000) ann.uaes, cor
rendo a despesa, no corrente anno, pela verba i2a. ~sub
vencões", do art. 7°, do decreto n. 24.167, de 25 de Abril 
de 1934. 

Justificação 

O pi"ocesso sobre o assumpto só ficou terminado quan
do foi promulgada a Constituição. e, assim sendo, não póde 
ser expedido o respectivo de~Feto pelo G<lverno. Em vir
tude de despacho do Sr. Ministro da Viação, já havia sido 
organizado o edital com as clausulas que deveriam regular 
o abono da subvenção. O sel'viço vae ben~ficiar, especial
mente, os Estados do Pará, Maranhão, Goyaz e Matto Gros
so, oe vem sen<lo reclamado ha mais de 40 annos, quando foi 
abandonada a navegação então . existente. Constitue um 
problema nacional, taL. a extensão da zona a ser beneficia
da, e a irnportancia reclamada está. dentro das possibilida
des da propria verba orcamentaria, independendo de credi
to novo ou augmento de despesa. 

Sa1a das Sessões, 15 de Agosto de 1934. -Nero de Ma
cedo. - Morae3 Paiva. - Pedro Rache. - Gastão de Brito. 
- God0[1·edo Vianna. -Mario Ch.eMrwnt. - Paulo Filho. 
- Prado KeUv.-- Abelardo Marinho. - Acurcio Torres. 
- AdoLplw Soares. - Amaral Peixõto. - Xavier de OLivei-
ra. - Joaquim Magathães. - Figueiredo Rodrigues. -
Fr.eire de Amt'l"ade. - Jones Rocha . - mementino Lisbôa. 
- Cl.emente Medrado. - Cunha .llfeUo. - ll!oura Carva
lho. - Waldemar Motta. - Vasco de To~edo. - C. Mello 
Netto. - Prnnc$co Rocha . --' Generoso P071Ce Fllw. -
Alfredo C. Pacheco. - Ãgenor Monte. · - Christia'IUJ M. 
Machado. - Maximo Ferreira . - Adolpho Bergarrnni. -
Mezart Lago: - Lino Machado .• 

Parecer 

A emenda encerra a:;surnpto da maior sympathia, pois 
trata de crear o serviço de navegação do Araguaya e To
cantins . Apenas não é opportuna, em virtude d eter o Go
verno Federal .organizado recentemente urna commissão de 
technicos de reconhecido e grande merito profissional, para 
o fim de realizar os indispensavejs estudos desses rios . 
Sómente após o conhecimento do resultado dos trabalhos 
des~a commissão de technicos será possivel o julgamento da 
questão. 

A Commissáo de Orçamento, por- esse motivo, é de pa
recer contrario á emenda. 

N. 8 

Onde ~onvier r.finisterio da Via~!ío, augmente-s·e ou 
destaque-se óa verba i 2": 

Para auxiliar a Companhia de Navegaoão Aerea. - Pa
nair - a coo.struir um pouso para os seus aviões em Ara
caty, no Cearâ - 50 :>(JOOSOOO. 

Justificação 

Faz-se impresciBdível U:ma parada de hydroplanos na
qu-ella pr ospera cidade cearense, o que viria beneficiar do 
maneira notavel toda -a região do baixo Jaguãi'ibe, até o 
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Cariry, uma das zõüàs mais povoadãS, de maior comm~rcio 
e de fu turo mais promissor de todo o Nordeste brasileiro. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Xavier 
de Oliveira . - Figueiredo RoárlQues. 

Parecer 

A verba 12"', sub-oonsígnnções f.i e i5, estabelece sub
venções apenas para dois serviços de navegação aérea : de 
S. Paulo a Cuyabá e de Belém a Manáos, ambos em. virtu
de de contractos autor izados pelos decretos n. 24.015, e 
numero 24.016, de 15 de Março do corrente anno. A linha 
aérea commerci~l da Panair, ligando as duas Americas, tem 
seus pousos nori:(laes e nada impede que venha a estabele
cer novos pousos, inclusive em Aracaty, prospera cidade 
cearense . 

• 4. Commissão de Orçamento é de parecer contrario á 
emenda. 

N. 9 

Verba 156 n. 4., accrescente-se: mais quinhentos con
tos. 

S:iiu .:ias Sessões, 18 de Setembro de 193-L - Adolph.o 
Bergamini . 

Parecer 

A verba 15a, n. 4, deveria ser accrescida não apenas 
de mais quinhentos contos de réis, porém, sim de mais seis 
mil contos de réis, peno menos, para attingir 20.420:000$, 
que era em quanto fôra orcada, inicialmente, pelo Minis
teria da Viação. A necessidade absoluta da compress1io da 
despesa levou o Governo a propor a sua reduccão para réis 
14 . 420:000$000. 

A Commissão de Orça.mento é de parecer contrario á 
-:mcnda. 

N. 10 

Para as obras da Baixada Fluminense, de accordo com 
os planos do Ministerio àa V.iação - 10.000:000$000. 

Sala das Sessões, 11l de Setembro de !934. -I. E . de 
Jlaoedo Soares. - Fabio Sodré. - Soares Filho. 

Parecer 

As obras da Baixada Fluminense são de grande impor~· 
tancia para o Paiz todo, mas deveriam ser executadas reso
lutamente e sem interrupções, sem as ameàças fluctuantes 
das sub-consignações orçamentar]as annuaes. Problemà 
directamente ligado ~ economia nacional, deverá consti
tuir projecto em separado, com verba ou operação de cre-
dito especial. _ . 

A verba 15, n. 6, distribue dotação para varias servi
ços, comprehendell_do entre elles as obras da Baixada Flu
minense, que entrarão no rateio, no pro:dmo exeroicio de 
1935, dentro da verba de 6.600:000$000. 

A Comntissão de Orçamento é de parecer que a presew
te emenda fiqu.e constifuiáa en~ pro>jccto especial, sendo en
viada á Com.miss&> de Fi!ÚI~as. 
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N. H 

Ministerio da Viação - augmente-se ou destaque-,;e d& 
verba t5a: 

Para terminar as obras do ramal de Barba
lha, da Rêde de Viação Cearense 

Justificação 

:1 . 000:000$000 

Barbalha, o prospero e adiantado município do sul do 
Ceará, é o maior productor de eanna de assucar daquelle Es
tado, e, seguramente, um dos mai~ ricos municípios agrí
colas do Paiz. No emtanto, tem entravado o seu progresso, 
exclusivamente, por falta · de communicação ferroviaria com 
o resto do Estado. Nada obstante, pouco mais de 10 kilo
metros dista da estação da "Baturité" em Joazeiro, já es
tando quasi prompto a receber trilhos o leito do ramal que 
a liga á cilada estação daque1la referida rêde ferroviaria. 
É mais que economicamente justa, pois, e consulta, ade
mais, os allos interesses do Paiz, a emenda supra. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 1934. - Xavier 
de Oliveira. - Figueiredo Rodrigues . - Leão Sampaio. 

Parecer 

Infelizmente, em face da angustiosa situacão financeira, 
não é possível augmentar a verba 15a, n . 3, para, além d& 
quantia de 2.000 :000$000, destinada á "construcção dos pro
·Iongamentos e outros melhoramentos" na Rêde de Viacão 
Cearense, consignar mais 1 . 000 :000$000, especialment '" para 
as obras do ramal de Barbalba, da mesma Rêde. 

A Commissão· de Orçamento é de parecer que ~e e.çcla-· 
1<eça na sub-consignação n. 3, àa verba f5B: "3endo 500 :000$ 
para as obras do ramal de Barbalha". 

N. 12 

Onde convier: Verba 15a, II: 

Construcção do porto de Laguna 2. 000:000$000 

Justif icação 

Este porto está ligado a um dos mais instantes proble
mas nacionaes - o do carvão. 

Uma barra prccarissima, é o maior obstaculo a.o apro
veitamento desse minerio, além de impedir o desenvolvi
mento de uma das mais ricas zonas catharinenses. 

Sala da~ Sessões, iO de Setembro de 1934. -Carlos Go
mes de Oliveira. 

Parece't' 

As obras do porto de Laguna figuram nos orçamentos do 
nosso Paiz desde muitos annos, representando o total das 
verbas já despendidas um valor immensamente maior do que 
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o orçamento total e compl€to da construccão de.;se porto. É 
que, em geral, a quota parte material sempre foi pequena, 
não Permitindo a reaiização do~ serviços, sem embargo do 
pesado onus da p~r.te J)eSsoal. Esse grav-e mal de manter, 
sem nenhuma efhcienc:Ia, pequenos servicos em todús o!l 
portos, deve ser corrigido pela concentração das verbas ·com 
real e completa eificiencia, em um ou em alguns portos; pos
sibilitando, a~sim, a construcção successíva de todos elles. 
O porto de Laguna, deverá aguardar a sua vez, desde que a 
actual situação financeira do Paiz obriga a Commissão àe 
Orçamento a ser de parecer contrario á emenda. 

Sala da Commissão, 29. de Setembro de 1934. - Valdtr
miro Magalhães, presidente. - Euvoldo Lodi. relator. -
Teixeira Leite. -Cardoso de Mello Netto. -Góes Monteiro. 
- Ada~berto Corrêa. - Waldemar Falcão. 

26 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Primeira parte 

•Sessão secreta, para .::Hscussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomea~Jão do Chefe 
da Missão Diplomalica na Hollanda. 

Segunda parte 
Votação do projecio n. 16, de 1934, estabe'•ecendo que os 

governos dos Estados sejam, e:x:ereidos pelos Presidentes dOi! 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que verifiquem a§ 
eleicões de que tra.ta o art. 3° de "Disposições Tranaito
rias", 'da Constituição Federal (em virtude de urgencia) {:18 

discussão). 

Votação do projecto n. 45, de 1934, arcando a Recei
ta Geral da Republica, para o exercicío de 1935 (2&. d.il
cussão) • 

Votacão do parecer n. 1, de 1934, negando licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado contra o 
Deputa-do J·oão VillasbOas (discussão unica) • 

Votação do :parecer n. 2, de 193-t, dedarando que o pro
s-eguimento do pro~sso criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Melio inde1Jende de licença da Camara (dis
cussão unica) . 

Votação do par~er n. 3, de 1934, declarando que inde-
pende de licença da Garoara o proseguimento de' process(Jl 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dú
cussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 37, de 1 {}34, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarias que a lei estabdooe 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 38, de i934, elo Sr. Joio 
Vitaca e oulros, pedindo informações sobre reconhecimento 
'da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unica) • 

C. D. -VOLUME V 
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Votação do requerimento n. 39, de f93i, do Sr. Acy~ 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado :1 
que chegou a Commissão Liquidante da. Divida Fluctuante 
da União (discussão unica). 

vot[lção do requerimento n. 40, de :1934, do 6r. Thier3 
Perissé e outro, pedindo informacões sobre obras no Theatro 
Municipal (discussão unica) • 

Vo-tação do requerimento n. 41, de 193(1, do Sr. Alcan
Lara Ma.chado, pedind-o informações ·sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedir.to Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informações sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica). · 

votação <:I·o requerimento n. 43, de 193-i, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobrf? prisões de opera
rios, que enumera (discussão uníca.) • 

Votacão do requerimento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informacões sobre demissão de um 
empregado da Escola Sete de •Setembro (discussão uníca) • 

votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informa.cões sobre se no Estado do p.araná está 
sendo cumprido u disposto no art. 1•04, letra e da Consti
tuioão vigente (discussão unica) . 

Votação do requedmento n. 46, <ie i934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações .subl'e se nas Estr-adas de F.erro 
da União continúa sendo cobrada a taxa de viaçã-o Federal 
{discussão unica) . 

VotMão do requerimento n. 47, de 192-i, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Mini·sterio da Agl'i.eul
iura ·sobre colonias de pesca (discussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 48, <le 1S34, do Sr. Acurcio 
Torres de informacões aos Ministerios da Justiça. e Viação; 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro corrente (discusssão unica) • 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Aeureio 
Torres, de informações ao ministerio do Trabalho sobre um 
r-ecurso intei'posto por operarias do Syndic~~oto dos Traba
lhadores da Companhia de Cimento "Portland" (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 5(}, de 1934, do Sr. João 
Villa.sbóas, de informal)ões ao Mi-nisterio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo gener-al Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre reversão de um official do E:g:er
cito (discussão unica.) . 

Votação do requerimento n. 52, <!~ 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, i:le informações an Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, sobi'e reintegracão de um funooionario da 
Inspedoria de Seccas (discussão uni~a) . 

Votação do ·requerimento n. 53, <ie 193-i, do Sr. Cunha 
Va!Woncellos, pedindo ao Ministeri(} da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Thechnico e Ju-
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ridwo daquelle Minieterio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão 1mica) • 

Votação do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues ~ outro, de inf<>rmal}ões sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amarella (discu.ssão unica). 

Votação do requerimento n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e <>utro, de informacões sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viação Flu
minense (d~cussõ.o unica). 

Votação do requerimento n. 57, de i934, do ·sr. Thiers 
Peri>sé e outro, de ínform~es sobre nomeações de funecio
narios (discussão unica J. 

Votação do requerimento n. 58, de 1934., do Sr. 1\lozart 
Lago, de informações sobre terrenos situaldos na Ilha do 
Governador (discussiit> unica.) 

Votação do requerimento n. 59, de 1934, do .Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de ·t.echnicos d.e Con
tabilidade fei!.:J.s pelo Sr. Interventor do Distrlci<> Federa.! 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de -medicas, feitas 
pelo Interventor do Dístricto Federal (discussão unica) • 

Votação do r equerimento n. 61, -de 1934, do &. Adolpho 
Bergamini, de informações a.o Sr. Interventor do Districto 
Fed·eral, sobre a construção de hosp~taes (dúcussáq unica) . 

Votacã'O do requerimento n. 62, d e 1934., do Sr. A<folpho 
Bergamini, de informa~õe.s sobre o Serviço de Raciio Na
cional (disctUslfo unica) • 

Votação do -requerimento· n. 53, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sohre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Dlsl.rlcto Federal (discussão unica) . 

Votação dQ r equerimento n. 64, de 1934, do Sr. Henrique 
Dodswarth, de inforrnecões sobre pagamento a fU'llecionarios 
do Institui<> de Meteorologia (discu.ssiio unica). 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contr.aeto . entre a City Im
provements e o Governo Fed.eral (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações sobre .se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edificio para séde de nossa Embaixada na 
Republica Norte Americana (discu1são ~mica) . 

V-otação 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 (discussát> 
unica). 

VotaçãO do requerimento n. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sohre contracto celebrado entre . a 
Prefeitura do Districto Federal e a Llght and Powe-r (dis
cussão unica) • 

Levanta-se a Sessão ás t6 horas e 35 minutos. 
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564 Sessão, em 26 de Setembro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

A's 14 horas, comparecem os 6rs.: 
Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Ma

rio Caiado, Alberto Diniz, Moura Carvalho, Godofredo Vian
na, Leão Sampaio, Pontes Vie ira, Xavier de Oliveira, Odon 
Bezerra., Simões Barbosa, Valente de Lima, Rodrigues Do
ria, Negreiros Falcão, Henrictue Dodsworth, Olegario Marian
no, Mozart ·Lago, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Acurcio 
Torres, Soares Filho, Lemgruber Filho, Francisco Marcon
des, José Braz, Augusto Viégas, MaLla Machado, José Alk
mim, Vieira Marques, Raul Sá, João Penido, João Beraldo, 
Waldomiro Magalhães, Celso Machado, Bueno BraBcião, Ja.
eques Montandon, Anthero Botelho, Alcantar a Machado, Bar
ros Penteado, Vergueiro Cesar, Carlota Queiroz, Abreu So
dré, Lacerda Werneck, Cardoso de Mello Netto, Henrique 
Bayma, José . Honorato, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto, 
João Slmplicio, Renato Barbosa, Fanfa Ribas, Gaspar Sal
danha, Cunha Vasconcellos, Vasco de Toledo, Antonio Ro
drigues, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, Edwald 
Possolo, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, Mario Manhães, 
Ricardo Machado, Pedro Rache, Euvaldo Lodi, Mar io Ra
mos, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen, Teixeira. Leite, 
Pinheiro Lima, Abelardo Marinho. (70.) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o êoropa
recimento de 70 Srs . Deputados. 

Es.tá aberta a Sessão. 
O Sr. Godofredo Vianna (Servindo· de 2• SeCTetario) pro

cede á leitura da Acta da Sessão antooedente, a qual é, sem 
observacões, a.pprovada . 

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

O Sr. Alberto Diniz (Supplente, servindo de {" Secretario) 
precede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Do ll1inislerio das Relações Exteriores, de 2f do cor

rente, remettendo a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores Membros do Poder Legislativo. 
De aceordo com o preceito constitucional, submetto á 
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vossa approvação o decreto, constante da inclusa cópi:l leví
damente autbenticada, pelo qual : 

Removi o Enviado Extraordinario e Ministro P lenil)o
tenciario de 2a classe Octavio Fialho da E mbaixada na Bel
gica para a Legaç:l.o na Bolivia. 

'Rio de Janeiro, i9 de 'Setembro de 1934. - Getulio 
Vargas. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil 
resolve remover o Ministro Plenipotenciario de segunda 
classe Octavio Fialho da Embaixada na Belgica para a Lega
cão na Bolívia, ficando sem effeito a sua remoção ;;>a1·a. a 
Secretaria de Estado. 

Rio de Janeiro, H de Setffillbro de 1934, 1130 da Inde
pendencia e 46° da Republica. 

GXTt.JLIO VARGAS • 

José Carlos de Macedo Soare.9. 

Confe:re: Rosa Pacheco. 

Conforme: C Ferreira de Araujo, chefe do Servi co do 
Pessoal. 

- A' Commissão de Diplomacia e Tratados. 

2 

Do Minisler io de Estado dos Negoci.os da Guerra, cte 25 
do corrente, enviando as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Rio de Janeiro, 25 de Betembro de 1934 - Aviso n. 3 -
Do -Ministro de Estado dos Negocios da Guerra . 

Tenho a honra de communicar a V. ~x., em solução ao 
seu offieio n . 234, de 3 do corrente, que não dispõe este 
Ministerio de dados para avaliar o Importe da~ Requlfl içõns 
Militares, que se fizeram em 1930, porquanto e~tas foram 
processadas e pagas pelos governos. estaduaes, nos pJ•oprios 
Estados em que etlas se originaram, setn qualquer coopar
tieipação do Ministerio da Guerra . 

Quanto ás requisições de i 932, · estão su.ieitas, inteira
mt>ntc, á Commissão Central de Requisiçües, onde vt'\m sendo 
julgadas normalmente, attingindo já o valor des3es processos 
a 7.364 :7058735 (sete mil trezentos e sessenta a quatro 
contos setecentos e cinco mil setecentos e trinta e cinco réis), 

·embora muito mais elevada seja a cifra final representat:va 
dessa despesa. Dos processos julgados, este Ministerio já 
et'fectuou pagamento na importancia de 6. 2:18 :876.SS50, cum 
recursos concedidos para tal fim . 

E' o Que se to.-na possível esclarecer, por emquanto, re
lativamente ao requerimento ai)provado por essa Casa. 

Reitero a V. Ex. os protestos de elevada estima e mui 
distincta consideração. - P. Góes . 

- A quem fez a requisi~ão. 
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3 

Do Ministerio do Trabalho, Industria e Corumercio, de 
25 do corrente, remettendo as seguintes 

INFOI\M..I.ÇÕ~S 

"Sr. Secretario. 
Em referencia ao officio dessa Camara n. 245, da 5 

do mez corrent~. pelo qual foram solicitadas informações re
lativas á suspensão das gratificações addicionaes ronferirlas 
pelú art. 1t>7, da lei :u. 4.5t>8, de iO de Agosto de i9.22, tenho 
a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. niio hav<~r nesLe 
Ministerio nenhum funccionario nas condições apontadas 
pelo mencionado officio. 

Aproveito a opportunidade para apresentar a V. Ex. os 
protestos de minha alta e~tima e distincta considet·ação. 
Agamemnon Magalhães." 

- A quem fez a requisição. 

4 

Do Tribunal de Contas, de 25 do corrente, coinmuni-
cando haver registrado o credito e:x:traordinario de ....... . 
19.695 :727$000, para despesas extraordinarias e immediatas, 
decorrentes de inadiaveis necessidades de defe5a e de segu
rança publica. 

- A' Commissão de Tornada de Contas. 

Requerimento: 

De José Cunha Santos, propondo um plano para rust~io 
do serviço contra o mal de Hansen. 

-A's Commissões de Saúde Publica t! de Finanr;as. 

Telegrammas : 

Urbano - Presidente Camara Deputados. 
Directorio Academico Polytechnica Rio solidario cli~õse 

engenheiros academicos engenharia Paiz lavra protesto con
tra qualquer modHicação attentatoria regu!amenla'}ã'l pro
fissão. Pede V. Ex. fineza ser levado conhecimento Camara 
sua repulsa qualquer modificação attentado lei vigente. -
Orlando Bnrbosa, Presidente. 

- A' Comrnissão de Educação e Cultura. 

De Pelotas - Presidente Camara DeP'Utados - Rio. 
Confirmando telegramma dirigido quatro cOJ.·rente se

nhor Deputado João Simplício pelos syndicatos de ban()arios 
deste Estado, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, vimos se
cundar perante Camara Srs. Deputados altitude Syndicato 
Brasileiro Bancarias contraria solicitação baiLCos São Paulo 
e tambem Rio Grande do Sul referente reconhecimenl.o suas 
caixas particulares assistencia funccionarios. Immensa. maio
ria cla~se em todo Pa.iz espera serã mantida Caixa Unica 
Aposentadoria Pensões decreto 24.615 conseguida vibran! e 
campanha. Pronunciamento livre e consciente empregados e 
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o apresentado pelos seus syndicatos. Saudações respeitosas. 
- Syndicato Bancarias Pelotas. 

- A' Commissão de Legislação Social. 

De Ribeirão Preto - Presidente Camara DeputadGs 
-Rio. 

Telegramma por nós fazendeiros desempenhados r.or.~Li-
1uem maioria agrícola passado 16 corrente sob n. 7i0 pro
testando projecto reajustamento fo i mal interpretado nosso 
protesto era contra bancada paulista ampliando reajusta
mento e não contra projecto Mario Ramos com o qual somos 
solidarios preços actuaes sem necessidade recorrer leis anti
constitucionaes que ferem direitos adquiridos e destrn.Jm 
todo e qualquer credito agrícola com inicio cambio quasi li
vre, vendemos no interior sacca café a 100$ ao passo qu.~ no 
anno passado vendíamos só a 40$ rogamos communicnr Ca
mara esta rectificacão immensamente gratos. Saudaç~cs . -
Pedro Carvalho . - Antonio LopeJ Celludo. - D. lnnot:11n
cia Junqneira. - José lsa~ FCI'1'eira. - Alexandre Silva. 
-Alfredo Franco. - Americo Alves Ferreira. - Antouio 
MeUo. - Antonio Oliveira, :fazendeiros oeste noroest.c Soro
cabana, aqui reunidos como representantes . 

- A' Cornmissão de Finanças. 

5 

E' lido e vai a imprimir, para ser enviado ás 
Commissões de Constituição e Justiça e de Finan
ças, de accf.lrdo com o § 3° do art. 146 do Regi
mento, o seguinte 

PRO.TECTO 

Concede aot filho s dos tuncdonarios publicos civis e militares 
o abatimento de 50 o/o nas mensalidades nos estabeleci
mentos de ensino Jecundario da União. 

(Justiça 39 e Finanças 62, de 1934) 

Art. 1.o E' concedido aos flthos do'! funcclonarios pu- . 
blicos. civis e militares, da União, dos Estados e dos municí
pios, em lodos os e~tabelecimentos de ensino secundaria da 
União, intern:ltos, externatos e semi-internatos. inclusive os 
collegios militares. o abatimento de 50 % nas contribuições 
mensaes, respeitadas as condições regularP.s de idade e de 
saude para a matricula. 

§ 1.0 A partir do segundo filho matriculado no mesm~· 
eol1eglo, o abatimento será .de 70 %. 

§ 2.0 Os filhos orphãos terão gt·atuidade completa • 
.A.rt. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 25 de Setembro de t93L - Negrei

f'Oif Falcão. - Celso Machado . - Moraes Paiva. - Nero 
de Macedo. - Alberto RoseUi. - Mario Chermont.- No
aueíra Peniáo. - Acvr Medeiros. - Luiz Sucupira. -
Od.on Bezerra. - Souto Filho. - Annes Dias . -Antonio 
.Rodrigues. 
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Justificaçdo 

O projecto não faz mais do que estender os favores d~ 
que gozam, exclusivamenl.e, os filhos de officiaes e praças 
nos collegios militares, a todos o~ demais servidores do Pab:, 
em qualquer dos institutos secundarias de educação. 

O regulamento dos collegios militares, nas instruccões · 
para as matrículas, assim reza: "As pensões soffrerão des
co_nto d~ 50 o/o J.lara os !ilhos de pracas e de officiaes effe
ctJvos ou reformados do Exerci to ou da Armada, assim co
mo para os primeiros netos dos offlciaes com servico de 
guerra na campanha do Paraguay. A partir do segundo fi
lho o abatimento stlrá dtl 70 '7o ." 

Se a reducção é feita, exclusivamente para os filhos dos 
officiaes de Terra e . Mar, só a esses é, de antemão, facili
tado o ingresso ás academias militares. E só esses têm re
duccões em collcgios secunda-rios, em detr imento aos restan-
tes funccionarJos. · 

Por que só a ~sses jovens se torna facil o ingresso na 
carreira _gas armas, por melo da reduccão das pensões 
mensnes7 

Por que não se permittir nos collegios militares e nos 
demais estabelecimentos <!e ensino a matricula aos Hlhos 
dos demais servidores do Paiz, com as mesmas vantagens? 

Ora, não e JUSto que em uma Republica democratica 
haja, ainda, um r egime de quasi divisão de castas. 

Em geral, o ingresso ás carreiras militares tem inicio 
nos collegios militares. 

Opportuna, portanto, é a medida proposta. Esperamos 
para a proposição a bOa acolhida, não só da douta Com
missão Technica de Educação e Cultura, como a de plena
rio, que é em favor não só dos homens de amanhã, mas 
lambem dos filhos dos humildes servidores da Patria. 

Sala das Sessões . - Celso Machado. - Negreiros Falcão. 

6 

o Sr . Presidente - Está !Inda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o Sr. Alberto Diniz. 

O Sr. Alberto Diniz pede e obtem permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. Alberto Diniz - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para apresentar um projecto dispondo sobr e a reorganização 
administrativa do Territorio do Acre, de accordo com o qu~ 
foi votado e consta de dispositivo constitucional. 

0 SR. CUNHA VASCONCELLOS - Projecto que intetligen
temente explica e completa esse d ispositivo. 

O SR.. ALBERTO DINIZ- Muito a-gradecido a V. Ex. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.) 

7 

Vem á Mesa. é lido e vai a imprimir para 
ser remettido á Commissão de Constituição e Jus-
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tica, de accõrdo com o § 3° do art. f46 do Regi
mento, o seguinte 

PRO.JECTO 

Dispõe sobre a organização administrativa do Terl'itorio ào 
Acre 

(Justica 38, de :1934) 

CAPITULO I 

Art. 1.0 O TerriLorio do Acre, dentro dos limites Que já 
lhe foram anterlormenLe traçados, fica administrativamente 
dividido em cinco Prefeituras, correspondente aos cinco 
actuaes muuicipios de Rio Branco, Xapury, Purús, Juruá e 
Tarauacá. com as suas respectivas sédes nas cidades de Rio 
Branco, Xapury, Senna 1\fadureira, Cruzeiro do Sul e Seabra. 

Paragrapho unico. A capital do Territorio do Acre serft 
a cidade de Rio Branco, séde da Prefeitura de igual nome, 
po<lendo, entretanto, ser transferida para outro legar, por 
decreto do Governo Federal. · 

Art. 2.0 A administração do Territorio do Acre se exer
cer!, em suas respectivas espheras dé attribuições, por um 
Delegado do Governo Federal em toda a região e, nas Pre
feituras, por prefeitos eleitos pelo voto popular, cabendo 
nestas funccõcs deliberativas a Conselhos Prefeituraes, 
igualmente eleitos. 

Art. 3.0 A dotação federal, :mnualmente votada pelo 
Cungre~so Nacional para o·s serviços administrativos do Ter1 

ri torio, se dividirá em duas porc-ões iguaes, dest inada uma 
dellas aos encargos da administração geral e subdividida a 
outra em partes iguaes como auxilio ás Prefeituras, que 
dellas dispo!"ão, incorporando- as aos respectivos orçamentos. 

CAPiTULO 11 

Do Delegado Federal 

Art. i.0 O Governo Geral do Territorio do Acre incum
birá a um delegado de nomeação do Presidente da Repu
bl ica c demissível ad-nutum, com residencia na capital, de 
onde não se poderá retirar sem licença. A sua posse effe
ctuar-se-á perante o Ministro da Justica e Negocias Inte
l'iores. ou perante o Presidente da COrte de Appel!ação do 
Territorio. 

§ 1.0 O Delegado Federal terá, como auxiliar de sua im
mediala confiança, um secretario geral. 

s 2.0 Quando impedido ou licenciado, passará o Dele
gado Federal a jurisdicção plena do cargo ao secretario ge
r al, podendo, entretanto, o Presidente da Republica nomear 
alguem que interinamente o substitua. Quando, porém; se 
deslocar :para outros pontos do Territorío, no exercício de 
suas funcçõcs, ficará apenas o expediente a cargo do secre
tario geral. 

§ 3.0 Por occasião de pas~ar o exercício do cargo de
verá o Dele~ado Federal dar immediato conhecimento ao 
Ministro da Justica e Negocias Interiores e á Delegacia ~o 
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Thesouro Nacional em Manáus, cumprind:l a quem o sub
stituir fazer identicas communicações. 

§ 4.0 Ao Delegado Federal competem as attribuições an
teriormente conferidas ao governador geral, com a natural 
exclusão das que possam collidir com o novo regim~ de Pre
feituras autonomas. 

§ 5.0 A policia do Territorio ficará sob a immcdiata di
recção do Del~gado Federal e se exercerá por ctelegauos au
xiliares nas sédes das Prefeituras , delegados dístriclaes, 
commissarios de policia e juiz()s de paz em seus disLrictos, 
cabendo-lhe, com as restricções introduzida5 pela Constilu1-
ção, as mesmas attl."ibuicoes que já lhe eram conferidas. 

§ 6,0 Nos crimes communs e de responsabilidade res
. ponderá o Delegado Federal perante a Supremo Córte de 
Justiça. 

C~PITt;LO Ili 

D'ls Prefeituras 

Art. 5.0 As Prefeituras Municipa.es, autonomas em 
tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, serão admi
nistradas por prefeitos eleitos pelo voto popular, cabendo 
as funccões deliberativas a conselhos municipaes, igunl
mente eleitos. 

§ 1.0 Os prefeitos s.eriio eleitos, conjuntamente com os 
membros dos conselhos, por um período de ires annos, não 
lhes podendo ser renovado o mandato no período immediato. 

§ 2.0 No caso de morte, renuncia, ou mudanca de do
micilio do prefeito, se procederá. á. eleição de quem o sub
stitua pelo tempo que faltar paro. a lerminncão do período, 
salvo se a vaga se dér no ultimo semestre do triennio, quan
do então a sua substituição se fará pelo presidente do Con
selho. 

§ 3.o Os prefeitos rcsioirüo na séde das •espectivas 
Prefeituras, á~ onde nilo poderüo se ausenLar sem lic.cnca 
e lerão com() evenlunes substitutos (IS presidentes dos Con
selhos, Perceberão como subsidio a. importancia que lhes 
fór nrbitradu !lelos conselhos, lambem competentes para os 
empossar. 

Ar·t. ll.O Aos prefeilos, como chefes do executivo muni
cipal, compcl.cm as atlribuiçlíes conferidas, na anlei"iO!' or
ganização arlminíslJ•alivn. nos intendentes de nomeação do 
govet·nndor scr•al. 

Art. 7.c A inici~tiva cins despesas compete aos prefei
tos, que a el>et•cerão apresentando aos conselhos o projecto 
annual do orçamenLo da receita c du oesrJesa e as demais 
proposLas financeiras ou administrativas que as necessida
des do serviço aconselharem. 

§ 1.0 O augmento, ou a diminuição de vencimentos, e a 
creação ou suppressão de empregos dependerão de proposta 
fundamentada dos prefeitos, salvo quando se tratar de Jo
gares da secretaria dos conselhos. 

§ 2.0 As contas oos prefeitos serão presLadas aos res·· 
pectivõs conselhos e tambem ao Delegado Federal quantn 
á.s verbas recebidas da União como auxilio âs Prefeituras. 

§ 3.0 Nenhuma despesa ordenarão os prefeitos sem que 
haja para ella verba consignada no or~.amento. 
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Art. s.o Quando os prefeitos julgarem as resoluçÕes. 
dos conselhos, no todo ou em parte, contl'arias ao interesse 
publlco, ou infringentes !la Constituição ou de le~ feder~!, 
as vetarão, lotai ou parcialmente, dentro de dez: d1as ute1s, 
a ;ontar daquelle em que dtlllas tenham conhecimento of
ficial, devolvenao, nesse prazo e com os moLivos do véto, a 
resolução, ou a parte vetada, ao conselho. O silencio do 
prefeito, n'l decendio, importa a sancção do acto legislativo. 

§ i.0 Se os conselhos mantiverem, por dois terços da 
totalidad.; de seus membros·, as resoluções não sanccionadas, 
serão ellas de novo enviadas aos prefeitos para a formali
dade da promulgação. 

§ 2.0 Não sendo a r esolução promulgada no prazo de 48 
horas, o presidente do conselho a promulgará. 

CAP1TUL0 IV 

Dos Cowelhos Prefeitu.raes 

Ar L 9." .A.s f1mcções legislativas são exercidas pelos 
"•Conselhos Prefeituraes", que se comporão de >ete membros, 
com a denominaç11o de intendentes, eleitos por voto popu
lar e na fórma prcscripta pela legislação em vigor . 

§ 1.0 Os intendentes servirão gratuitamente, sendo de 
tres annos a duração do mandato. 

§ 2.0 Os intendentes .se reunirão no edifício do Conse
lho, quinze dias após o recebimento dos diplomas, para 
iniciarem as sessões preparatorias, elegendo desde logo o 
p residente e os secrelanos. 

§ 3.0 Na u Hima sessão preparator ía será prestado o 
compromisso. O presidente, de pé, no que será acom-panha
do por todos os presentes, proferirá a affirmncüo de bem 
servir os interesses do municipio. Cada um dos intenden
tes dil'á p·or sua vez - "Assim o prometto . " 

§ 4.0 Nos mezes de Abril e àe Outubro se reunirão os 
conselhos em sessões ordinnrias, que durai:"ãO alé quinze 
dias, n começar do quinto dia, podendo ser cunvocados cx
l raoidinarinmcnte pelos prefeitos, ou pelos presidentes, 
quando preceder requerimento escr:pto e fundamentado de 
quatro de seus membros, no mínimo. Na. primeira sessão 
ordinaria. de cada nnno serão eleitas ·as Mesas que dirigi
rão os trabalhos dos Conselhos. 

§ 5.6 N<~ caso de morte, renuncia, exCU5a, incompatibi
lidade, ou mudança de domicilio para fóra do Município de 
nlgum membro .do~ Conselhos, será chamado a substituil-o 
o respectivo supplente . 

§ 6.0 Considera-se renuncia do mandato a ausencia do 
Município por mais de noventa dias, sem prévia communi
cacão ao presidente do Donselho. 

§ 7.0 Não poderão servir, conjuntamente, nos Conselhos: 
a) os ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados, sogro 
fl genro, tio e sobrinho; b) os socios da mesma fi rma com
mercial. Eleitos cidadãos nessas condições, tomará posse o 
mais velho, considerando-se nulla a eleição do outro, ou dos 
outros. 

§ 8.0 Em seus impedimentos temporarios será o pre
sidente do Conselho substituido pelos secretarias, na ordem 
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da classificação e, na falta dos secretarias, pelo intendente 
mais velho. 

§ 9.0 As sessões dos Conselhos serão publicas. 
Art. 10. Competem aos Conselhos, em tudo o que. nã.o 

collidarn com o actual regime de prefeituras autonomas, as 
at tribuições conferidas, na organizal;ião anter ior, aos con-
selbos m.unicipacs. · 

Art. 11 . Os Conselhos não pOdem crear lagares vitali
cios, nem conceder :Privilegias de qualquer especie. 

Art. 12. As resoluções dos Conselhos obrigam trinta 
dias depois de publicadas . 

CAPITULO V 

Dos Agentes Prefeituraes 

Art. 13. São represen tantes dos prefeitos, nas diver
sas circumscripções dos Municipios, os agentes que forem 
Julgados necessarios ao bom desempenho do scrv1ço publi
co, competindo-lhes: 

a) executar e fazer executar as posturas e deliberações 
dos conselhos, observando as instruccões que forem pelos 
prefeitos expedidas ; 

b) lavrar e rermetter á autoridade aompetente os autos 
de infraccão contra os infractores das posturas; 

c) informar os pedidos de licenças para edificações, 
abertura de casas de negocio e exercicio de quaesquer in
dustrias, espeetaculos e divertimentos publicas e outros as
sump(.os de interesse prefeitura!; 

d ) cassar licença n JS casos previstos pela legislação, 
com recurso para o prefeito; 

e) organizar e remetter, todos os mezes, a.o Prefeito 
uma relação dos autos de infracção que houver lavrado; 

f ) informar, todos os semeslres, ao Prefeito, ou sem
pre que este o exigir, sobre o estado dos serviços e neces
sidades das respectivas circumscripcões. 

CAP!TlTLO \'1 

Da Representação das Prefeituras em Juuo 

Art. 14. Como pessoas jurídicas, podem as Prefeitu
ras comparecer em juizo, demandando e sendo demandadas 
na. pessôa de seus Prefeitos. 

§ 1,0 Os Prefeitos serão representados em juizo pelos 
pro!luradores da Fazenda Municipal, por elles nomeados e 
funccionando em todas as causas que interessem ás Prefei
turas. 

§ 2.o Competem ã Fazenda Munici~al todos os favores 
e privilegias de que goza a Fazenda Federal . 

Art. 15. O processo da cobrança das dividas activas das 
Prefeituras, desde que liquidas, é o estabelecido para as 
causas fiscaes da Fazenda NacionaL Excederão sempre da 
alcada do juizo, em beneficio da Fazenda Municipal, as 
causas em que fôr elle interessado. 
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Art. 16. As desapropriações, em que fOr interessada a 
Fazenda Municipal, se~:ão J:eguladas pela mesma lei que vi
gorar para a União. 

Art. 17. Os processos de infraccão de leis e posturas 
municipaes são isentos de sellos e taxa judícíaría .. Quando, 
porém, fôr condemnado o réu, á importancia das custas por 
este devidas se addicionará a dos sellos e taxa judiciaria. 

Art. f8. Os aulas tavrados pelos funccionarios admi
nistrativos prefeíturaes farão fé sobre os factos a que se 
referem, até prova em contrario, independentemente da con
firmação em juizo pelos ditos funocionarios. 

Art. 19. Os autos de infracção serão lavrados em du
plicata, sendo um eJ:emplar remettido á Procuradoria da 
Fazenda e outro deixado no local em que habitar ou fOr en
contrado o ínfractor ou responsavel pela infraClção, Clom a 
declaracão de que este se considera citado para pagar 
a multa dentro do prazo legal, ou se ver processar, findo 
esse prazo. 

Art. 20. Será lambem fixado em edital e inserido no 
jornal que publicar o expediente da Prefeitura, se houver, 
um aviso relativo a cada autuação, com todas as declarações 
e communicacões. 

Art. 21. As obras, de qualquer natureza, feitas em des
accordo com as leis municipaes, se considerarão ctesde logo 
effectivamente embargadas pela fixação do edital de que 
trata o artigo antecedente, sem preju.ízo do processo da 
infracção. 

CM'l'l'UL O VIl 

Das Disposições Gera.es e TransitoriM 

Art. 22. O Delegado Federal constituirá uma secretaria 
geral, incumhida de todo o expediente da administração do 
Territorio, submettendo á approvacíio do Governo os acto:; 
pelos quaes fôr a mesma. organizada e a resp:.lctiva tabella 
àe vencimentos. 

Art. 23. O Delegado Fedeu! perceberá os vencimentos 
de 5:000$000 mensaes c terá ainda, além de passagens, a 
1mportancia de 5:000$000 a titulo de primeiro estabelect
:nento. 

Art. 24. Exclue-se da competcncia do Delegado Fe
deral e dos Prefeitos a nomeacão de supplentes de juiz mu
nicipal e de adjunto de promotor interino, que pertencerá. 
respectivamente, ao presidente da Côrte de Justica e ao pro
curador geral do Territorio. 

Art. 25. Os funccionarios do Territorio do Acre, tanto 
os da administração geral, como os das prefeituras, gozarão 
das mesmas garantias conferidas aos funccionarios fe
deraes, sendo, como estes, lambem responsaveis, civil e cri
minalmente, por prevaricação, abuso ou omissão no cum
primento de seus deveres. 

Art. 2õ. No orçamento da despesa das Prefeituras se 
consignará uma verba de, ·pelo menos, vinte por cento da 
renda. total, para ·os serviços referentes á instrucção publica. 
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Ãrt. 27. E' licito aos particulares abrir e reger escolas 
de qualquer grão ou natureza, sujeitas á inspecção officiai 
unicamente no que concerne á moralidade, hygiene e esta
tística e ao ensino obrigalorio da língua nacional, da nisto
ria e da geographia· do Brasil. Tambem lhes é licito crear · 
e manter estabelecimentos de philantropia, apenas sujeitos 
á inspecção official no que se refere á moralidade, bygicno 
e estatística. 

Art. 28. Os <lonselhos incluirão no orçamento a verba 
neee5saria para o pagamento das despesas que tenham sido 
legalmente votadas. 

Art. 29. Os bens municipaes não são sujeitos a exe
cuções por dividas das Prefeituras . 

Ãrl. 30. Aos actos das Prefeituras se dará a maxima 
publicidade. Os balances do exercício encerrado serão a.ffl
xados na porta do edifício onde funccionam as Prefeituras, 
publicando-se no fim de cada mez um balancete da receita 
e da despesa. 

Art. 31. Os ediflcios que :imeacarem ruina, podendo 
trazer perigo para a população, ou embaraço ao livre tran
sito, serão reparados ou demolidos á custa dos propriela
rios, devidamente intimados, depois de vistoria. 

Art. 32. As servidões muuicipaes serão conservadas 
livres e francas, e os obstaculos interpostos pelos proprie
tarios, onde existirem, serão removidos á sua custa, devida
mente intimados, depois de vist~ria. 

Art. 33. Não poderão conlractar ou empreitar obras, 
ou aforar immoveis municipaes pessoas que sejam do Dele
gado Federal, dos Prefeitos, ou de qualquer membro dos 
conselhos ascendentes ou descendentes, irmão, cunhado, 
sôgro ou genro, tio ou sobl.'inho. 

Art. 34. Qualquer municipe tem o direito de pedir in
formações e certidões dos actos das Prefeituras, as quaes, 
sob nenhum pretexto, poderão ser negadas, havendo recurso 
<la parte interessada para os Prefeitos e Presidentes dos Con
selhos, nc caso de recusa ou de demora do empregado a 
quem incumbir dar as informações e certidões requeridas. 

Art. 35 . Não é permittido o levantamento de eslatuas 
ou de monumentos commemorativos á custa dos cofres 
publicas. 

Art .. 36. O Tribunal Regional Elei toral do Terrilorio 
do Acre providenciará no sentido de realizarem-se, noventa. 
dias depois <!a publ!caçl!.o desta lei, as eleições dos Prefeitos 
e dos membros dos Conselhos, pela fórma. prescripta na le
gislação em vigor e com os supplementos que o mesmo Tri
bunal julgar necessal'ios. 

§ 1.0 Dentro de 15 dias, após o recebimento dos diplo
mas, se r eunirão os Conselhos sob a presidencia do mais 
velho de seu s membros, que promoverá a eleição da mesa. 
entrando desde logo em vigor a organização administrativa 
por esta lei estabelecida, em desenvolvimento ao preceito 
constitucional. 

§ 2.o Insta.lladas assim, regularmente, as Prefeituras, 
ser-lhes-ã desde logo abonada a parte que respectivamente 
lhes cabe na dof.açiio orcamenlaria da União, ou seja a 
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quinta parte da metade da verba votada pelo Congresso Na
cionl para os encargos das administrações looaes e g-era!· do 
Territorio do Acre. 

Art. 37. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
·Sala das 13essões, 25 de: Setembro de 1934. - Atberto 

Diníz. -Cunha Vasconcellos . -F. Negrão de Lima. -
Vieira Marques. ~ Valdomiro Magalhãe~. - Au(lusto Vie
gas. -Renato Barbosa.- Fanfa lHb€1$. - Od.:m BezeM·a. 
- Lemgruber Filho. - Godofredo Vianna. 

Justificação 

Dispoz o§ 30 do art. 16 da Constituição: "O Ter:ritorio 
do Acre será. organizado sob o regime de Prefeituras autono
mas, mantida, porém, a unidade administrat iva territorial, 
por intermedio de um delegado da Unjão, sendo prévia e 
equitativameníe distribuídas as verbas destinadas ás admi~ 
ois trações locaes e geral". Veio esse dispositivo constituciO· 
na! alterar profundamente a organização administrativa. d11 
Territorio, substituindo ali o regime de centralízacão á 
outrance pelo de Prefeituras autonomas. Justifica-se o 
projeclo de lei, Ol'a apresentado, pela urgente, inadiavel 
necessidade de dar-se cumprimento ao citado preceito cons
titucional, desenvolvendo-o e regulamentando-o. A lei or
ganica do Tenitorio do Acre níi.o póde, com efieíto, deixar 
de inclujr-se entre as que são reclamadas pelo interesse 
publico e t~ara cuja conieccão foi a Assembléa. Naciona.t 
Constituinte transformada em Camara dos Deputados, com 
o exercicio cumulativo das funcoões do Senado Federal. 

O Sr. Presidente- 'rem a palavra o primeiro orador in
scripto, Sr. Deputado Acn Medeiros. (PG.usa.) 

Não estando presente o Sr. Acyr Medeiros, vou dar a 
palavra. ao lmmediatarnente insc:l'ipto, Sr. Antonio Rodri
gues. (Pausa.) 

Tambem não está presente. 
Não ha mais oradores inscriptos na hora do Expediente. 

(Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Deputados quer usar da palavra, 
vou passar A 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença continua accusan
do o mesmo numero. 

8 

<Constando da Ordem do <lia matcria orcamentaría, sus
pendo a Sessão por uma hora, afim de aguardar numero para 
a.s votacões. 

Suspende-se a Sessão ás H horas e 20 mi
nutos. Reabre-se a i::Jessão ás 15 boras e 20 mi• 
nu tos. 
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O SR. ANTONIQ CARL'OS, PRESIDENTE. 
REASSUME A PRESIDENCIA. 

O Sr. Presidente - Está. reaberta a Sessão. 

Comparecem mais os Srs.: 

Waldemar Motta, Manoel Reis, ·Mario Cbermont, Joa
quim Magalhães, Lino Machado, Agenc>r Monte, liugo Napo
leão, Luiz Sucupira, Waldemar Falcão, Figueiredo Rodri
gues, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto Ro
selli, Herectiano Zenayde, Pereira Lyra, Souto Filho, Sola
no da Cunha, Mar io Domíngues, José Sã, Góes Monteiro, Izi
dro Vasconcellos, Sampaio Costa., Deodato Maia, Magalhães 
Netto, Arlindo Leoni, Edgard Sanches, Manoel Novaes, · F ran
cisco Rocha, Pau lo Filho, Nelson Xavier, Ruy Santiago, Ama
ral Peixoto, Sampaio Corrêa, Adolpho Bergamini, João Gui
marães, Raul Fernandes, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, 
Manoel Reis, Ribeiro Junqueira, Negrão de Lima, Gabriel 
Passos, Clemente Medra<io, Daniel de Carvalho, Hyppolito do 
Rego, Zoroastro Gouveia, Morae!!._Leme, Nero de Macedo, An
tonio Jorge, Idalio gardemberg, Anoes Dias, Frederico \Vol
fenbuttel, Miouaoo de Moura, Adalberto Cor:rt!a, Acyr Me
deiros, Ferreira Netto, Eugenio Monteiro de Barros, Mil
ton Carvalho, Wal~er Gosling, Augusto Corsino, Alexandre 
Siciliano, Rocha Faria, Oliveira Passos, Thiers Perissé, Mo-
raes Paiva, Nogueira Penido. (65.) · 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Clementino Lis
bôa, Alvaro Maia, Cunha. Mello, Luiz Tirelli, Alfredo da 
Matta, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Magalhães de Al
meida, Costa Fernandes, Car los Reis, Adolpho Soares, Ma
ximo F erreira, Pires Ga.yoso, Freire de Andrade, José Bor
ba, Jehovah Motta, Silva Leal, Martins Veras, Valioso Bor
ges, Barreto eampello, João Alberto, Arruda Falcão, Luiz 
Cedro, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, 
Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto Moura, Guedes No
gueira, Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, 
J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente Marianl, Medeiros 
Netto, Arthur Neiva, Alfredo :Mascarenhas, Leoncio Gah•ão, 
Attila Amaral, Homero Pires, Gileno Amado, Aloysi o Filho, 
Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lill
denberg, Godofredo Menezes, Lauro Sant os, Jones Rocha, Pe
reira Carneiro, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Fabio Sodré, 
Cardoso de Mello, Buarque Nazaretb, B ias Fortes, Mello 
Franc:o, Adelio P.fac!el, Martins Soares, Pedro Aleixo, Del
phim Moreira, Simão da Cunha,""Fürtado de Menezes, Chris
tiano Machado, Polycarpo Viotti, Lcvindo Coelho, Aleixo 
Paraguassú, Belmiro de Medeiros, Licurgo L eite, Campos do 
Amaral, Carneiro de Rezende, João .Alves, José Christiano, 
Plinio Corrêa de Oliveira, Theotonio Monteiro de Barros, 
Rodrigues Alves, Moraes Andrade, Almeida Camargo, Mario 
Whately, Guaracy Silveira, José Ulpiano, Cincinato Braga, 
Antonio Covello, Sampaio Vidal, Domingos Vellasco, Gene
roso Ponce, João Villasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Vi!
lanova., Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Rebell~ Car
los Go:mes, .Simões Lopes, Demetrio Xavier, Victor 1\usso
mano, Ascanio Tublno, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Gil-

C. D. - VOLUME V i5 
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bert Gabeira, Waldemar Reikdal, Martins e Silva, João Vi
Laca, Alberto 6urek, Armando Laydner, Alvaro Ventura, João 
Pinheiro, Horacio Lafer, Gastão de Brito, David Meinicke. 
(115.) 

9 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 135 Srs. Deputados. 

Vai-se proceder á votação da materia. que se acha so
bre a mesa e da constante da Ordem do dia . 

Convido os Srs. Deputados Teixeira Leite e Gabriel 
Passos a virem occupar os lagares de Secretarias. 

Vamos dar inicio ás votações. Convido, portanto, os 
prezados collegas a se manterem no recinto. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

I'!.EQUERIM.ENTO 

Requeiro a inversão da Ordem do dia. 
Sala das Sessões, 26 de Setembro de 193~. -Raul Fer

nandes. 
Approvado. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o primeiro 
pl'oje~to constante do avulso. 

·votação dto projecto n. i6, de 1934, estabele
cendo que os governos dos Estados sejam, exerci
dos :pelos Presidente dos respectivos Tribunaes de 
Justiça, até que verifiquem as eleições de que tra
ta o art. 3° de "Disposições Transitarias", da Con
stituição Federal (em virtude de urgencia) (f& 
disCUS8ãO). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 

O Sr. Adolpho llergamini - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminh~r a votacão. 

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

O Sr. Adolpho Bergamini (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, o projecto n. 16 estabelece que os go
vernos dos Estad.os sejam exercidos pelos presidentes dos 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem as 
eleiçües de que trata o art. 3° das "Disposições Transitol'ias" 
da Constituição Federal. 

E' um projecto, Sl'. Presidente, que deve merecer a ap
provacão dos Srs. Deputados. 

Na occasião em que foi apresentado e sujeito ao debate, 
argumentos ponderosos ficaram, até este instante. sem res
posta capaz de satisfazer aos desejos nacionaes. 

Almejam os bons brasileiros que a paz invada todos os 
espir1tos, d.esarmando as· consciencias de prevenções que se 
acirram deante das medidas contl'a o espirito e a letra da 
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Constituição, tomadas por aquele que se transformou de di
ctador em Presidente constitucional da Republica . 

Depois dos debates travados nesta Casa em torno do 
pr"ojecto, que se vae votar dentro em breve, é certo que ai
,gumas medioos foram adaptadas pelo Sr. Presidente da 
Republiea ou espontaneamente premidas pelas eircunstan
-cias ambientes, indicadas pelos proporias interventores can-
-didatos á successão de si mesmos. 

Que p1·ovidencias, porém, foram essas, Sr. Presidente? 
Cifraram-se a deixarem os interventores, ostensivamente 

~Candidatos á substituição de si proprios, o exercício das res
pectivas funcções alguns diás antes das eleições, a travar-se 
~m breve, indicando, porém, os respectivos substitutos even
tuaes, o que redunda, Sr. Presidente, numa mistificação. 
Continuam, na verdade, os interventores exercendo os cargos, 
com os pseudonymos daquelles a que tenham entregue as 
redeas do podoer. Contra essa fa::-ça. levanta-se o clamor de 
:toda a gente e o meu protesto aqui fica consignado . 

O SI\. ADALBERTO CoRRÊA - Não apoiado. Não se le
v.antam protestos de toda a gente, como V. Ex. diz. Qaulquer 
substituto procederia da mesma forma . Todos são homens 
que soffrem igualmente as contigencias do momento. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Os substitutos indica
,dos pelos proprios interventores candidatos, em alguns casos, 
se não na maior parte delles, tambem estão interessados di
rectamente no pleito e exercerão as mesmas medidas de ca
racter eleitoral e compressivo que praticariam os proprios 
interventores . 

Aqui, o nobre lea.de'l' da maioria dividiu em classe os in
terventores - aquelles que não eram, absolutamente candi
datos, os que o eram ostensivamente e os que não declaravam 
se eram ou n·ão candidatos, mas que havia motivos para se 
inferir que tivessem desejo de continuar presidentes consti
tucionaes dos Estados. 

Quanto a estes ultimas, Sr. Presidente, que acontece, se 
não declaram Que são candidatos, mas se tambem não dizem 
-que o não são e as eleições para a presidencia dos Estad.os 
se vão processar após as de i4. de Outubro? Que succederá'! 
E ' que, escondidamente, solertemente candidatos, sem terem 
tido a franqueza de se declararem previamente, manobrarão 
no sentido de ía~erem os Deputados estadoaes á feição oos 
seus desejos para, mais tarde, receberem a paga dessa com
placencia, no exercício das interventor ias. 

No Estado doe V. Ex., Sr. Presidente, que é lambem o meu, 
mas no qual não faço política, no glorioso Estado de Minas 
-Geraes pergunta-se, até agora, se o Sr. Benedicto Valladares 
é candidato á substituição t'.e si proprio. 

Paira no ar a interrogação. A Com missão Executiva do 
Partido, de que V. Ex. é chefe, adiou a s"olucão do proble
ma, mas o interventor continúa . Elle terá motivos_particu
lares para saber se será ou não candidato e, depois do pleito 
de 14 de Outubro, não se tendo afastado do exercício do car
go, poderá perfeitamente - e é, aliás, o que se murmúra, -
r eceber o premio dessa política, o premio dos serviços que, 
no exercício da interventoria, tenha prestado ao Partido de 
que é abertamente o chefe, ou do qual faz parte . 

O Sll. HUGO NAPOLE.~O - Esse é que é o caso: Candida
to, Presidente, ou membro de Partioo, tudo vem dar no 
mesmo .• 
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O sn. ADOLPHO BERG:AMINI- Na verdade, Sr-. Pre-· 
sidcnt.c, ha interventore5 que pediram licença apenas pour 
épaler, e que continuam no exel'cio do cargo com o pseudo-
nymo de Fulano ou Beltrano. · 

O SR _ ADALBERTo CoRRêA - Qualquer que fosse o sub
stituto do interventor. VV _ EEx. sempre diriam que era 
pour épatcr. 

O SH. ADOLPHO BERGAIIUNI - Deveriam os inter
ventores deixar o cargo definitivamente; demittir-se, afim 
de com})ctir com os demais em pé de igualoode. 

O SR. ADALBERTO CORRE.'\.- Seria a mesma coisa; licença 
é o mesmo que demissão, no caso. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Ss o povo os elegesse, 
então eles t•eceberiam a investidura, tal como quer a Con
stituição, quando declarou os Interventores não incluídos en
tre os que se tornariam inelegiveis. 

Aqui no Districto Federal, Sr. Presidente. ao que esta
mos a>sistindo? 

O Rr. Pedro Ernesto concerta as coisas doe maneira a 
que o Sr. Amaral Peb:oto seja o Director- Geral da Secretaria 
c nomeia Sem·clario do Interventor pessoa do Deito; prepa
rn, ou mülhoP, z·eajusta a machina e vae fazer a fita de afas
tar-se do exercício do cargo quando, entretanto, a Interven
toria continuará sendo exercida por elle e seus amigos, fa
zendo, assim, obra perfeita e acabada, dando os ultimas re
toques pat•a as eleições de 14 ele Outubro, conforme os actcs 
anteriores c os que neste instante ainda se ultimam, empres
tando leslemunho eloquente e insophismavel. 

Tenho, pois, para mim, que a Camara deve approvar o 
projecto em votação, ·com a acolhida de suggestões apresen
tadas ao debate, no segundo turno, por via de emendas, que 
visem aperfeicoal-o. Far-se-á, assim, obra patriotica ... 

O SR. HuGo NAPOLEÃo- E de paz. 
0 sn. ADOL'PHO BERGAMINI- ___ e de pa:~. em h ar-· 

rnonia com o que a Carta Magna tracou, clara c express:J.
mente, não só na sua letra, no seu tex:to, senão l.ambe~
no seu espírito, nos ·anseios que emergem da contextura 
constitucional. 

::>r. Presidente, voto :l. favor do proj ecto para. ·:tu e, em·· 
ctrscussão subsequente, possa eHe ser expungido de q:uaiquer 
falha que porventura apresente e venha, dest'arte, a rec~be·.
a col!aboração de todos o~ senhores deputados num trabalhv 
que reputo altamente met·itorio e terá finalidade essencial, 
fundamenta!Jmente patriotiea. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Ferraira de Sonza- Peço a palavra. 

O Sr . Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a 
votação, o nobre Deputado_ 

O Sr. Ferreira de Sousa {Para encaminhar a votação) - · 
Sr. Presidente, o projecto Hugo Napoleão :;;atisfaz os anseios 
da moralidade da vida politica nacional e acalma a situação· 
de compressão e dores que as opposições locaes vêm a traves-· 
sando. 

Quando a Assembléa Constituinte consentiu em revog<>.r o 
dispositivo anteriormente t:racado, que estabelecia a io.elegi-· 
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'bilidade, durante um anno, de todos os que oecupassem os 
governos e.sl.aduaes; quando nós outros, feitores da propria 
Co.rta Constitucional, aqui acertamos impossibilitai· a todo:; 
os titulares de cargos actuaes a ascencão aos postos electi
vos constitucionalmente creados, não o fez a Assem,lêa. nem 

•O fizemos nós, com o intuito declarado de possibilitar a esses 
mesmos titulares de postos a presidencia das pro'Ç)rJas elei-

. cões, tanto assim, Sr. Presidente, que, declarando> a ~vnsti
tuição a inexistencia de inelegibilidade. para as primelrns 
elcicões, não dl'Clarou precisamente, não assignalou clara
mente, não o disse inilludivelmente que os ehefcs de gover

.Do& estaduaes continuariam nos seus postos. 
O SR. AooLPHo BERGAM1Nl - Ao contrario. 
0 S!>. . HUGO NAPOLEÃO - 0 espírito da Constituíç:io es

:tabeleceu o contrar-io, especialmente para moralidade dos cos
tumes politicos. 

O SR. FERREIRA DZ SOUZA - Ainda mais, ::\1. Pre~ 
sidente, na preoccupacão de estabelecer princípios de mora
lidade po!itica, de firmar um regime de opinião e puramante 
·democrntico, em que pésem as restriccões que a elle nog or
ferl'Ce o nobre collega Sr. Abelardo Marinho; na prP.occupa
çào de garantir ao Povo Brasileiro a escolha livre de seus 
governantes c de seus representantes, o que domini)U o es
pírito dos Constituintes foi o afastamento por r-ompleto. a 
ineompatibílização perfeita entre os cargos de mando e a 
àirecção do pleito em que seus titulares fossem candidatos. 

O Sa. ABELARDO MARIN:Uo - V. Ex. se contenta ~.om a 
simulação da democracia'! Que vale afastarem-sa etles do 
Governo se ficam a.s machinas montadas? Ê quanto basta? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Assumindo a. direc;;ão 
.dos Estados os Presidentes das Côrtes de Appellação esse in
conveniente desapparece. 

0 SR. ABELARDO MARINHO - 0 Presidente da Córte do 
Appellação de Matto Grosso é tambem President~ da J.iga. 
Eleitoral Catholioa e anda pelB Est.ado em propag~nda de 
fieus candidatos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- É sempre presumivci 
que um Presidente de Cõrte de Appellacão tenha mmt.l maior 
isenção de animo e imparcialidade do que os proprios go>-
vernadores, candidatos á successão de si mesmos. · 

O SR. ABELARoo 1\!ARINHO - A medida tomad:~. por ata
cado nada resolve. É mais uma mentira democrati;;a. Con
tinuaremos a illudir o eleitorado, fingindo de democracia. 

O SR. FERREIRA. DE SOUZA - O que ahi está aioda 
.é peor. Assim, pelo menos, teremos um meio de :nelhorar 
um pouco a democracia. 

Pode-se allegar que a Constituição, mantendo os actos 
do Governo Provisorio, manteve tambem o Codigo dos Inter
ventores e a propria nomeação destes. 

o SR. AooLPHo BERGAMINI- No que não collidir com a 
Constituição. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Aproveito v apartl! do 
nobre Deputado Sr. Adolpho Bergamini, para declarar que 
os dispositivos em vigor são os que não collidirem com a 
.Constituição. E o p.r.oprio chefe do Governo Provisorio, o 
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actual Presidente da Republica, deu aos dispositivos a inLer
preta~ão mais perfeita, mais lógica e mais jurídica. 

Se compulsarmos os Annaes da vida do Brasil, ap<5s a 
RevolUJ.)ão, veremos que os Srs. General Goes Monteiro e 
Almirante Protogcnes Guimarães foram respectivamente Mi-· 
nistros da Gue['ra e da Marinha no Governo discr"icion~do do
Sr. Getulio Vargas. Quando o Sr. Getulio Vargas assumiu a 
Presídencia constitucional da Republica, nomeou-os de novo
Ministro da Guerra e Ministro da Marinha, e elles tom'lram, 
tambem novamente. posse desses cargos. 

É a confirmac2.o de que o proprio Chefe do Governo 
não interpretou que suas nomeações estivessem em vigor, 
após a promulgação da Magna Carta. 

O SR. ABELARDO !líARINRO - V. E:x:. não estâ llntre 
aquelles que acham que o Codigo Eleitoral seja !1m para
raios de efficacia perfeita, absoluta ... 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI- É preciso um conjuncto de
providencias. 

O Sn. AI3E.Ltl.noo MARINHo - Muitos co!fegas, quando 
aqui se fallava no Codigo Eleitoral, diziam que era um para
raios perfeito, de efficacia absoluta e, no entanto, qJ.and') 
veio a tempestade trataram todos de se pôr a salvo. 

O SR. ADoLPHo BERG.'IMINI - O proprio para-rai.os {< 
um apparelho. Se tirarmos uma de suas pecas não funccio
nará. 

0 SR. KERGINALDo CAVALCANTI - 0 defeito é este: de
terminar-se que sejam os Presidente das Relações os qu~ as
sumam a governança dos Estados. Com isso não estou de
accordo: 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Apresente V. Ex:. outi>a. 
idéa em emenda que a acceitaremos. 

O Sa. ADALBERTO CoRRtA - As consequencias serla.:::n ::s
mesmas. Basta lembrar que o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal declarou, ha pouco, em entrevista, qu~ o 
Dr. Borges de Medeiros era o primeiro político deste P::~i.r.. 
f: o Presidente da Suprema COrte fazendo declaracões poii-
ticas. · . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Isso não poderá ter in
fluencia sobre eleicões _ 

O nobre Deputado precisa convir em que nós nã•) de
fendemos aqui um systema que nos pareça perfeito, mas um 
systema que nos parece menos imperfeito: 

O SR.. AnELARDo MAR!N:a:o - Isso é mais insincero; a
rr.t:'lntira é maior. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - V •. Ex. se cono,l~ no. 
ponto de vista justamente democratico. 

O SR. ABELARDo MARINHo- Não senhor; no da verdade •. 
O SR. An.'t.LBEP.TO CoRRU - O substituto ha de proced~l' 

com elevada moralidade política. 
O SR. ADoLPHo BERGAMINI- Isso é academico. 
O Sa. Josli DE SÃ- O que está em causa é um interesse· 

eleitoral e politico. Digamos sinceramente; tenhamos ~ 
lealdade de affirm'"r que o que está em causa é esse 1mer-e~e 
político. 
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O SR. FER.REIR.~ DE SOUZA- Talvez meu e :le qu,.m 
me aparteia . 

O Sa. JosÉ DE SÁ- De todos nós; tenhamos coragem de 
af!irwar. 

O SR. AnoLPHo BEaGAMINI - Então, -cocrija-se o pro
jecto em segunda discussão para rece.Qer essas suggestões. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Póde ser de V. Ex., m~ 
não minha. 

O SR. JosÉ DE SÁ~ O mais é hypocrisia. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA- Sr. Presidente, pod~r

se~á argumentar - e os interessados nessa solução argu
mentarão - que a Constituição, noo prevendo positivamente 
o caso, deixou em funccão os interventores . 

Ora, Sr. Presidente, offereç.o á Casa um dílêma : temos 
de interpretar a lei ou pelas suas palavras, e, é a escola mais 
atrazada; ou pelo seu espírito, pela sua finalidade, pelos 'Jeus 
intuitos, e, a escola moderna, como de Jeny e outros vonti
fices do Direito. 

Enlão, Sr. Presjdente, em face da lei temos duas in
terpretações possíveis. E se a. propria interpretação gram
matical, literal, não apoia. os que sustentam o contrario, nesse 
raso temos de procurar a interpretação na finalidade da lei, 
aquella que íôr mais moral, mais pura, mais democraiica, 
que seja condizente com o espírito da Constituição de 16 
de julho. (T,.ocam-se varias apartes.} 

Sr. Presidente, ha poueos dias, quando na Côrte Suprema. 
se discutia a reforma do seu regimento, o Ministro Arthur 
Ribeiro argumentava contra o projecto Costa Manso pela sua 
inconstitucionalidade. E o Ministro Costa Manso que repre
senta, ineontestavelmente uma das culminancias do pensa
mento jurídico do Paiz, declarou no tribunal que entre um 
dispositivo lit.eral da Constituição e o bem publico, um 
juiz moderno e de bem, não tem que escolher. E' pelo bem 
publico; é pelo bem collectivo e despreza até a letra fria da. 
lei, se necessarío. 

Mas, a. propria. interpretação grammatical, literal da 
Constituição não justifica que os interventores continuem no 
poder. 

Se puzermos essa interpretacão ero face dos principias 
da Const.ituicão em relação áque!les que são candidatos de 
si mesmos, esse prinópio, que é de exegese, que é de moral 
severa, mais se impõe á consi<leraçã.o da Camara dos Depu
tados. 

Estamos diante de um projecto que attende á Constitui. 
ção, que não fere nenhum dos seus artigos; é um projecto 
aue consulta o puro senso democratico do Povo brasileiro e 
que condjz integralmente com o sentido dos constituintes de 
1934. 

o Sa. ~Et.A!Ulo MARINHo - Ahi discordo de V. EJr. 
·o SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador qu~ 

está terminado o tempo. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Obedecendo ã obser, 

vação de V. Ex. de que o meu tempo está findo, peco a ~a~a 
medite bem no assumpto, afim de restaura!:" a. ordem Jur:~ 
dica e os princípios democraticos e moraes pela_ votacao 
desse projecto, que virá estabelecer a paz no Bras1l, e oorte 
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ceree as possibilidades de perturbação da ol'dem que certo; 
interventores desalmados e desasizados estão promettendo 
em relacão aos seus Estados. 

E para attender ainda ao espirito constitucional, qu& 
mandou fossem todas as votavões refe~ent.es a casos :pes~ 
soaes feitas secretamente, max:imé quando a propria Con
stituinte - que é o poder maior - determinou que a es~ 
colha do Presidente da Republica fosse feita tambem por 
essa f6rma, requeiro a V, Ex., Sr. Presidente, que a vota
cão do projeclo Hugo Napoleão se, realize por escrutinio se
creto. (Muito bem. Muito bem.) 

O Sr. Hugo Napoleão- Peço a pala>Ta. 

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

O Sr. Hngo Napoleão (Pa:ra encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, não pretendia mais vir á tribuna para sus
tentar ou defender o projecto ora em votação, e não pre~ 
tendia porque já a havia occupado para o mesmo effeito po~ 
duas ou tres vezes. 

Não quero, portanw, repetir as razões de ordem juridica 
e moral que me levaram á apresentação deste projecto. Vim 
á. tribuna apenas levMo pela necessidade que sinto de res~ 
ponder ao aparta do meu nobre e illustrado co!lega po~ 
Pernambuco, Sr. José de Sá, asseverando que o projecto tem, 
apenas e meramente, intuitos di! ordem política. 

O Sn. JosE' DE SA'- Não apoiado. Não disse que o pro~ 
jecto era de ordem política. Disse que o eram os argumen
tos do orador que occupou a tribuna antes de V. Ex. Peca ao 
nobre collega a gentileza de rectificar esse ponto. Não fari.l 
a injustiça de adulterar os propositos de V. Ex. 

O SR. HUGO NAPOLEãO- Quero declarar ao Sr. Depu
tado José de Sá, e á Ca.mara, que a mim não aproveita o pro
jecto, e que, ao apresent.al-o, tive em vista. apenas a har~ 
mania do Brasil e a moralidade politica a ser implantada 
nos ncssos costumes. 

O SR. JosÉ DE: SÁ - Essa é a aspiração de iodos os 
homens de responsabilidade. 

O SR. PLINto ToURINHO - Se essa é a. aspiração geral, 
''amos votar o projooto_. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Se é, V. Ex. não pDderá 
deixar de votar pelo projecto. 

O SR. Jos!l DE SA - E' um ponto ele vista pessoal do 
orador. E nós temos o direito de divergir de S. Ex. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Convém assignala:r, Sr. Pre
sidente, que o projecto é de tal ordem que ninguem pode
rã dizer não obedeça elle a alto espírito de moralidade 
politica. Este ponto nenhum daquelles que o atacaram 
negou. 

Por isso, Sr. Presidente, desejo fazer declaracão ex
pressa de que, conforme já fiz ver desta tribuna, o Presi
dente do Tribunal Eleitoral, do me~ Estado, é um adepto da 
Interventoria, e que, portanto, o projecto, politicamente, não 
aproveita a mim . 

O que tive em vista foi apenas o bem estar do Brasil . 
. (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr- Daniel de Carvallio - Peço a palavra_ 

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

O Sr. Daniel de Carvalho (Para enea.minhar a votação) 
Sr. Presidente, V. Ex. ha de estar lembrado de que, o 

·nobre "leader" da bancada do Partido Republicano Mineiro, 
:nesta Casa, p _Sr:. Carneiro de Rezende, em nome dos Depu
tados opposJClOrustas de Minas Geraes, Leve ensejo de apre
sentar proj~to com intuito identico no que está em votação 
nest-e momento. 

O ponto de vista do Partido Republicano Mineiro é dou
trinaria. Receiavamos, - e ainda recaiamos - que, com 
a elegibilidade dos Interventores, contra a qual votámos, e 

· com a elegibilidade do Chefe do Governo Provisodo, contra 
a qual tivemos opportunidade igual:nente de nos oppõr, e 
com a permanencia dos Intervei!tores nos cargos, na pri
meira eleição se viesse a dar, logo no começo da Republí~a 
nova, o grande mal do regime deposto, islo é, a politica do5 
governadores. Aquelles que aqui apontaram a política. dos 
governadores, a formação de olygarchias estaduaes como a 
maior chaga da Republica velha, não podem deixar de con
siderar, quer o projecto de autoria do Sr. Carneiro de Re
·zende. apresentado em nome da bancada do Partido Repu
blicano Mineiro, quer o que vamos agora votar, como um es
forço indispensavel, no sentido de corrigir o mal e dar re

·medio á situação. 
Tem-se dito, e vejo ainda ha pouco repetido, que de 

.nada valerá a mudança, isto é, que, em vez de serem presi
didas as eleições pelos Interventores, o sejam pelos juizes, 
porque todos são humanos_ 

Não, Sr. Presidente; este argumento absolutamente não 
póde persistir deante das considerocões de que os juizes são 
vitalícios, cercados de todas as garantias, ao passo que os 
Interventores são pessôas de irnmediata confiança. do Pl'esi
·dente da Republlca, demissíveis ad. nutum, e seus substitutos 
- os secretarias do governo - estão nas mesmas condições,.-

0 SR. PLIN IO TOURINHO- Em peiores condições. 
O SR. DANIEL DE CARVALHO- .. - em peiores con

dições, como recLifica o nobre collega que me aparteia. 
De modo que, de accordo com aquelle principio republi

cano e com o nosso sincero deseJo de que não se reprcduzam 
na Reoublica nova os defeitos conhecidos da Republica ve
lha, nós, do Partido Republicano Mineiro, daremos nosso vo~l) 
a esse projecto, que é moralizador e vae dar _se~ra garant~a. 
de que as eleições de 14 de OUtubro serão mtetramente h
vres em todo o BrasU. (Muito bem; muito bem.) 

o Sr _ Adolpho Bergamini - Peco a palavra,. pela ordem. 

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

O Sr. Adolpho :Sergamini (Pela ordem) - Sr- Pl'esi
<lente ha sobre a mesa um requerimento pertinente ao sys
terna 'de votação do projecto. 

Pediria a V. Ex. a gentileza de submettel-o á considera-
ção da Casa. 
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O Sr. Presidente - Fal-o-ei opportunamente. 

O Sr. Henrique Dodsworth- Peço a palavra. 

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Para encaminhar a votaçíio-) 
6r. Presidente, o projecto em votação dispõe sobre a 

substituição dos Interventores durante o período eleitoral. 
Acredito que o melhor fundamento do projGcto consiste 
no afastamento voluntario de alguns interventores dos- res
pectivos cargos ... 

0 SR. FERREffiA DE SOUZA - Estou de accordo com 
v. Ex. 

O SR. HENRIQUE DODSWOI\l'H - . . . porque elies 
enl.cndem que sP.rh•. d!!~primoroso presidissem as eleições 
ás quaes se estão candidatando. 

O SR. HuGo NAPOLEÃo - Desprimoroso e immoral. 
O S!l. E'ERREJRA DE SouzA - Pelo menos. alguns delles 

manifestaram o seu protesto. Nesse particular, honra seja 
fe1ta aos Srs. Flores d a Cunba, Lima Cavalcanti, Salles de 
Oliveira e Juracy Magalhães. 

O SR. ACURCio ToRnES - A providencia deveria partir 
directameníe do Presidente da Rep~blica, Não se deve so-
mente accusar os interventores. Deixemos de louvaminhas 
ao Chefe do Governo. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Desejo, Sr. Presiden
te, tratar da questão do ponto de vista impessoal; tanto, as
sim que, nem siquer invoquei o nome do Interventor no Dis
tricto F ederal. 

O facto é este: alguns Interventores nos Estados toma. 
ram a iniciativa expontanea de abandonarem os respectivos. 
cargos, convocando os substitutos legaes. Ora, Sr. Presi
dente, esta attitude de alguns Interventores contrasta com 
a dos demais que não seguiram a mesma attitude, de tal 
forma que, na direcção geral dos Estados da Federação, 
dâ-se um contraste flagrante : Interventores que entendem 
seria desprimorosa sua continuação á frente do governo; e 
interventores que entendem Que não podem abandonar os 
cargos, sem que indaguemos, no momento, da razão pela. 
qual ass.im procedem. 

Desejo, entretanto, realçar que, realmente, foram in
terventores de Estados de projecção, não ::l lrei maior, mas 
certamente mais accentuada na política nacional, como os 
do Rio Grande do Sul, Pernámbuco, ·são Paulo e Bahia-, 
deram o exemplo. . 

Por que, Sr. Presidente, então, na Camara dos Deputa
dos, não adootarmos um criterio uniforme, que venha re
gular a substituição dos Interventores, quandt' essa inicis
tíva parte delles proprios, expontaneamcntt, porqub en
tendem que não 9evem contitlUar a frente do governo~ 

O SR. DA..IIIIEL DE CARVALHO - Porque reconhecem o 
fundament.o do projecto. 

o SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado quo a. 
hora está finda. 

O SR. HEN!I.IQUE DODSWORTH - Vou concluir, Sr -
Presidente . · 
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Nestas condições, acreditando não haver razão plausível; 
para uma· duvida a respeito do projecto, syntheüso apena~ 
nestas considerações o meu modo de pensar favoravel á· 
ma teria em votação. (Mu.ito bem; muito bem.) 

O Sr . Acurcio Torres - Peço a palavrá. 

O Sr. Presidente - Tem a palav-ra, para encaminhar a' 
votação, o nobre Deputado. 

O Sr. Acurcio Torres (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, encaminhando a votação do projecto n. 16· 
deste anno, pouco terei que dizer â Ca:rna.ra para dar as ra
zões por que sou pela approvacão da medida altamente mo-
ralizadora, que alvitrou o digno representante do Piauhy, . 
Sr. Hugo Napoleão. 

Falo com a autoridade de quem não deixa incolume de · 
seus ataques o Presidente da Republica, para voltar-se tão 
só contra os seus delegados nos Estados. 

Não tive, de facto, opportunidade de PNfligar o proce
dimento do então Chefe do Governo Provisorio, presidindo
as eleiç!Xls de 3 de Maio, de onde sahiriam, já nos termos· 
do ante-projeoto encommendado a uma commissão especial. 
os futuros eleitores do actual Presidente da Republica. 

O Chefe do Governo, Sr. Presidente, presidiu as elei
ções de 3 de 'Maio e a sua propria, por eleitorado espe
cial, constituído pelos Deputados á Constituinte. 

Neste momento, estamos discutindo a situação "dos In
terventores no tocante ás eleições das Assambléas Consti
tuintes estadoaes. E autoridade tenho para votar pelo pro
jecto que estabelece o afastamento dos Intflrventores-candi
datos, por um principio de moralidade polltiCa, mas· nunca 
--e devo confessar - pela actuacão que esses mesmos In
terventores possam exercer sobre o eleitorado especial que 
os vae eleger, pois a eleição de taes Interventores estâ para 
os Estados na relação directa, quanto á i.inião, da do Presi
dente da Republica pela P...ssembléa Nacional Constituinte. 

O SR. F EnnEIRA DE SouZA - V. Ex. não tem raúio, per
rnitta-mc que lhe diga. E' que, agora, para as eleições das 
Assembléas Estadoaes, já estão se apresentando candidatos 
elo governo do Estado, emquanto na eleição da Assembléa·. 
Constituinte não havia lancamento de candidatura para 
Presidente da Republica. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, o nobre 
collega pelo Rio Grande do Norte quer dar a mim, homem 
maior, vaooinado e revaccinado, homem que pensa e refle-· 
cte, uma dose de ingenuidade que não tenho, pois quer me 
convencer que, nas eleicões de 3 de Maio, o Brasil ig-norava 
que fosse, dentro em pouco, indicado parà primeiro Pre- · 
sidente constitucional da Republíca o então Chefe do Go
verno Provisorio I 

0 SR. CUNH A VASCONCELI!ilS - 0 Brasil não ignorava; 
As eleições foram as mais livres possíveis. Votaram contra · 
ellas quantos quizeram, assim como V. Ex. O que é indis
cutível é que as eleições foram liberrimas. 

0 SR. ADOLPHO BERGAMINI - Era SÓ o que faltava: que, 
não pudessemos votar assim. 
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O SR. ACURCIO TORRES - Era pt·eciso que eu fosse 
ingenuo, não L'eflectisse, não conhecesse as nossas causas 

· politicas, Sr. Pr-esidente, para suppôr, em 3 de Maio, quan
do me apresentava ao eleitorado fluminense, que as forças 
políticas do paiz, então em movimento, já não tivessem 
como seu candidato á Presidencia da Republica o Chefe do 
Governo Provisorio. 

0 SR. CUNHA VASCONCELLOS - Acclamado pelo povo, 
pelo paiz inteiro, pela Nação, sem protesto de V. Ex., cõm 

·o eonsentimento de todos. 
O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, esse mesmo 

candidato, diz o nobre Depulado Sr. Cunha Vasconcellos, 
corroborando na minha affirmativa que era o candidato 
unanime do povo, que era o candidato jã antecipadamente· 
indicado; mas foi candidato - e devo responder a sua 
E..-.;:. - que teve o meu protesto opportur!O, vehementê;' 
através o voto que dei nesta Casa ao honrado riograndense 
do sul, o Sr. Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, na-

. quelle mo-vimento em que, elementos esparsos das diversas 
bancadas, Sr. Presidente, cornmungavam ainda com os re
presentantes da frente unica paulista, suffragando o nome 
do eminente brasileiro. Não quero dizer, por que não é este 
o momento de resolver sobre as candidaturas presidenciaes. 
Sem duvida, hoje é Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil, pelo voto da maioria dos meus collegas ••. 

0 SR. CUNHA VASCONCELLOS- Votos expontaneos, livres 
-e sinceros. 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . o que quer dizer do 
povo, o Sr. Getulio Vargas. 

0 SR. CUNHA VASCONCELLOS - E 
pelo povo, pela po-pulação inteira á 
Provisorio, sem protesto de ninguem. 

accl<>.mado 
~hefia do 

tambem 
Governo 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- O Partido Republicano Mi
neiro, oppor-tunr.mente, fez o seu protesto. 

0 SR. CUNHA VASCONCELLOS -Não COUbeci esse protes
to quanto á. escolha do Sr. Getulio Vargas para chefe do Go
verno Provisorio. 

0 SR. DANIEL DE CARVALHO - 0 meu protesto foi rela
tivamente á eleição. 

O SR. ACURGIO TORRES - Ao nobre e digno repre
~entante do Acre, Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Cunha 
Vasconcellos, a quem me dirijo com tanto respeito, preciso 
dizer que ha factos e coisas na vida que não podem ser aprc-

. ciados, por todos, do mesmo modo. 
S. Ex. acha que o Sr. Getulio Vargas foi eleito Presí

·rlente da Republica por acclamacão do Povo. 
0 SR. CUNHA VASCONCELLOS - E sagrado, mais tal'de, 

pela Assembléa Constituinte. 
O SR. A:CUROIO TORRES - Entendo, porém, que o Sr. 

··Getulio Vargas foi á. Presidenllia da Republica pelas con
tingencias em que se viram as forças politicas do Paiz com 
representacão nesta Casa. 

O SR. ADALBER'l'O CoRRBA- Dã um aparte. 
O SR. ACURCIO TORRES- Não sei se escolhi um pes

.. simo candidato. Homem livre, como sou, tive o candidato 
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que bem me approuve; lloruem livre, votei no cidadão que· 
bem entendi. Fil- o com a mesma autoridade morai liaqu'31- · 
les que votaram contra o Sr. Borges de Medeiros. 

(Trocam-se vo:rios apartes . ) 
Sr. Presidente, para votar no meu candidato não pre

ciso pedir licença aos meus com:pl!nheiros da maioria; e é 
bem certo Lambem que aquilato do valor moral e intellectual 
dos homeüs publicas da minha Patria, por mim mesmo, sem 
medir esses valores pelo cerebro, p;:la raz:ão, pela paixão dos 
meus adversarios. 

Votei no Sr. Borges de Medeiros e, assim pror.edendo, 
estou certo que pratiquei um dos actos mais acertados na 
A.ssernbléa Constituinte . 

Sr . Presidente, nã() sou contra o prajecto, sou contra os 
interventores no poder, se candidatos; sou a favor do proj e
cto do Br. Hugo Napoleão, porque elle encer ra rnateria de mo
ralízacão po!Hica. 

O Sn. CUNHA VASCONCELLOS - De accordo com V. i~x . 

O SR.. AI>ALDERTO Connl1A - Niio é assurnpto que cog:te 
de moralização politica. Ainda perduram as más consequ.m
cias da Republic:~o velha., pois q~:asi todos esses jutzes são po
li licos lambem. 

O proprio Presidente da Suprema Côrte se manifestou, 
publicarnente, ern entrevista, de fórrna facciosa. 

(Trocam-se numerosos apartes. O Sr. President,q, ia~cn
do soar os tympanos, reclama attençáo.) 

O SR. ACU!R.ÇIQ TORRES - Sr. Presidente, vou repetir" 
as minhas palavras, para que o Sr. Deputado Adalberto Cor-·· 
rêa não esteja. querendo fazer de mim pedestal para o que 
S. E:x. qriêr dizer ao Povo. 

O Deputado que fala a V. E.'t . , neste instante, Sr. Pre
sidente, deve declarar mais urna vez, perante a Castt - do 
que não se arrepende: Se todos os interventores proc~dessem 
como o do Estado do Rio de Janeiro (muito l'!em), que não 
assalla jornaes, que não deporta adversarios, que não faz 
compressão ao eleitorado, que não tem partidos, qutl não 
chefia facções, que não possue amigos polilicos, que apeaas 
segue uma linha recta, - a do cumprimento do dever -
(apoiado!) e que alimenta o unico desejo de entregar o go
verno do Estado áquelle que fór legitimamente eleito p~lo;; f!tl
minenses - eu votaria contra o projecto, por achar, Sr. Pre
sidente, que a moralização dos nossos costumes já e:nstia. 

Estamos discutindo o projeclo, como disse ha pouco O· 
Sr . Deputado Henrique Dodsworlh, no momento em ·1tte os 
homens que dirigem os Estados de maior projeccão no sce
r.ario da Republica - Rio Grande do Sul, São Paulo 'J Bahia 
- se afastam do poder; mas, no instante, tambem, em que a 
imprensa cheia de telcgrammas procedentes do Pa'!'á., nos dá. 
noticia de que o major Interventor assalta, com seus amigos 
e companheiros, a "Folha do Norte", prendendo jor.nalistas e 
asSllssmando populares na via publica. 

O Sn . AnALBERTO CoMtA - Neese particular, V. Ex . 
tem toda a razão. 

u S11. CuNHA v.~~scoNCELLos - Apoiado. 
O SR. ACURCIO TORRES - A politica de Minas, que-

V. Ex . dirige, Sr. Presidente, ainda não·· levou. o Sr. Inter-
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ventor deste Estado a se afastar do poder, porque não ::;abe
_,-mos se S. Ex. prefere ficar com aquelles que, num golpe 
de vista, acham que a escolha deve ser felta depois, embora 

_já estando decidida antes, ou se S. Ex. se inclina mais para 
acceHar o véto que toda a imprensa diz já ter eaido sobre 
sua eabeca. 

Seja como fôr, elle ainda não se afastou, mas, seja como 
·far, tambem, V. Ex., Sr. Presidente, que é chefe do parlído 
situacionista em Minas, sabe que a candidatura do Sr. Be
nedicto Valladares ainda não foi apresentada. 

Será? Não o sei. E' este o momento de indagarmos de 
V. E;o;:., Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE - 0 tempo ... 
O SR. ACURCIO TORRES - O tempo, Sr. Presidente, 

dirá. melhm que nós. O tempo, repito ..• 
0 SR. PRESIDENTE - Está esgotado. (Riso.} 
O SR. ACURCIO 'IúftRES - ... dirá muito, e não sei, 

Sr. Presideute, se poderã, mais tarde, o Sr. Benedicto Valia
. dares rir-se da victoría, ou lamentar-se sobre os destroços de 
uma esperança desenganada. (Riso. Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submetter 
. a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que o projecto em discussão, por via de ur
gencia, -e que dispõe sobre o governo dos .Estados, seja vota<.io 

·pelo processo estatuido no art. 223, letra c, do Regimento tes
crutinio secreto) • 

Sala das Sessões, 4 de Setembro de 1934. - Adolpho Ber
gamini. -Sampaio Corrêa. - Acurcio Torres. - LP.andro 
Pinheiro. -Hugo Napoleão. - Minuano de Mou1•a. 

E' dado como rejeitado o requerimento. 

O Sr. Adolyho Bergamini (Pela· ordem) requer verifica
. <.lã. o da votacão. 

Procedendo-se á verificação de votacão, re
{lonhece-se terem votado a favor 15 Srs. Depu
tados e contra i 04; total 1i 9. 

O Sr. Presidente - Não h a numero. 
Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Waldemar Motta (4° Secretario servindo de f•) 
proced~ á chamada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, verifica-se terem se au
sentado os Srs.: Lino Machado, Agenor Monte, 
Odon Bezerra, Here{ltiano Zenayde, Manoel No
vaes, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Ruy San
tiago, Gwyer de 'Azevedo, Augusto Viegas, Jo.;é 
Honorato e Edwald Possolo. {12.) 

O Sr. Presidente - Não ha numero para se proseguir 
··nas votações. 
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' 10 

Não havendo materi!!,.em djscussão na Ordem do dia, vou 
levantar a .Sessão, designando para amanhã a mesma 

ORDEM PO DlA 

Primeira parte 

Sessão se.cr-eta, par-a discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da ·Republica, sobre a nomeacão do Chefe 
da ·Missão Diplomatica na Hollanda, 

Segunda parte 

Votação do projecto n. 16, de 1934, estabelecendo que oo 
governos dos Estados sejam exercidos pelos Presidentes do~ 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem as 
ele!ções de que trata o art. 3° do "Disposições Tramito
rias", da Constituição Federal (em virtude de urgencia) (ia. 
discussão) . 

Votat;ão do projecto n. 45, de 1934, arcando a Receita 
Geral da Republica, para o exerdcio de 1935 cza. discussi::ol . 

Votacáo dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Sonza ~ 
Adolpho Bergamini offerecidos ao projecto n. 6, de 193~, 
,estabalecendo providencias para a realização das puximas 
elei~ões. 

V<Jtação -do parecer n. 1, de 19S~. negando licença pe
õlda para pmseS1Jimento do processo instaurado contra o 
Deputado João Villasbôas (discussão unica) . 

Vota.;:ão do pare<:er n. 2, de 1934, declarando que o pro
ooguimento 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
pende de licença da Camara o proseguimento do processo 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cus$áO unica:) • 

Votação \lo requerimento n. 37, de 193-t, do Sr. Moz'lrt 
Lago, indagando por que motivo os 5argenlos monitores do 
Col!egio Militar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unica) . . 

Votacão do requerimento n. 38, de 1934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
da llniãu Sovie~ica., pele Brasil (discussão unica). 

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

Votacão do requerimento n. 40, de f!i3~, do J3r. Thier5 
Perissé e 0 utro, pedindo informações sobr~ obras no Theatro 
Municipal (discussão unica) .• 

Votação do reqú.erimento n. H, de 1!f.34, do Sr. Alcan
lara Ma-chado, pedindo in!crmacões sobre reintegração do 
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Lenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de i934, do Sr. Acyr"" 
Medeiros e outros, de informações sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discus3ão unica). 

Vota~ão do requerimento n. 43, de i934., do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre prisões de opera
r ios, que enumera (discussão unica) . 

Votação do l'equerimento n. U , de 193i, do Sr. Antonio 
Ro<lrigues e outTos, de informacões sobre demissão d~ um 
empregad6 da Escola Sete de <Setembro (discussão unica) . 

Votação do l'equerimento n. 45, de 1934, do Sr. Tbísrs 
Perissé, de infor mações sohre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. i04, letra e da Consti
tuição vigente (di.:;cttssão uníca) . 

Votação do regulamento n. 46, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de infor rriacões sobre se nas Estradas d~ Ferro 
da União continúa sendo cobra~a a taxa de viação Federal 
(discussão unica) . 

Votação do l'egulamento n. 47, de !934, do Sr. Antonio 
Rodr igues e outros, de informações ao Ministerio da Agricul
tura <õobre colonias de pesca (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. A.cureio 
Torres de inforrnacões aos Ministerios da Justica e Viação, 
sobre operarios envolvidos no movimento grevisLa d~ 5 de 
setembro cor!.'ente (discusssão unica). 

Votação do requerimento n . 4.9, de 1934, do Sr. Acuroio 
Torres, de informacões ao Ministerio do Trabalho sobre um 
recurso intePposLo por operar ias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de .Cimen,to "Portlaud"- (di scussão 
ttnica). 

Votação do requerimenLo n. 50, de 193~ do Sr. João · 
Villa~bôas. de informa.ções ao Ministe'rio da. Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(di scussão unica) . 

Votacão do r equer imento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart . 
Lago, de infmmações sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 52, de 1934, do Sr. Alcan
ta.ra Machaào, de informações ao Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario da 
InspeeLor-ia de Seccas (discussão uni ca) . 

Votação do requerimento n. 53, de i934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedind6 ao 1\Hnislerio da Viação e Obra.s Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technicos e Ju
ridíco daquelle Minis terio sobre a Compa.nhia Paulista de 
Estrada 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 S erviço da Febre Amarella (discussão unica) • 

Votação do requerimento u. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de inform·ações sobre dispensa de um 
funecionario da. Companhia Cantareira de Viação Flu-.. 
minense (diJcussl!q_ unica). 
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Votacão do requerimento n. 57, rle 1934, ào Sr. Tbiers 
P~rissé e outro, de informações sobre nomeacões de funccio
narios (discussão unica ) . 

Vot..acão do requerimento n. 58, de 1~34. do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão uníca.) 

Votação do requerimento· n. 59, de 193-1., do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeru;ões de technícos de Con
tabilidade feitas <pelo Sr. Int9rventor do Districto Federal 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Moza.rt 
Lago, de informações sobre nomeações de medicas, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão ur~ica) • 

Votação do requerimento ·n. 61, ·d:e 1934, do Sr. Ado1pho 
Bergamini, de infonnações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construcão de hospí·taes (discus8ão unica). 

Votação do requerimento n. 62, de i934, do 5-r. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio Na
cional (discussão u.nica) • 

Votação do requerimBDto' n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre serviços de trabalhadores da 
PrefeituJ."a do Districto Federal (discussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 64, de 193-i, do Sr. Henrique 
Dodsworth, de informações sobre pagamento a fun.ccionarios 
do· Instituto de Meteorologia (discussão unica) . 

Votacão do requerimento n. 65, de !934, do S-r. Thiers 
Perissé, de informações sobr2 contracto entre a City Im-
provements e ó Governo Federal (discussão u.nica) • · 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurci<i 
ToiTe>s. de informações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washington, -um edifício para séde de n.ossa Embaixada na 
Republi~a Norte Americana (discussão unica) . 

Votacão do J;"equerimento n. 67, de i934, do Sr. MozarL 
Lago, de informaoões sobl'e nomeações e p~?omoções de fun
ccionar-ios da Universidade do Rio de .Janeiro {discussão 
unica). 

Votacão· do requerimento n. 68, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de infonnações sobre contracto celebrado- entre a. 
Prefeitura do Districto Federal e a Light a.nd .Power" (dis
cussão unica) . 

Votação <lo requerimento n. 69, de Hl3~. <lo Sr. Acyr 
M-edeiros e outros, de informações sobre venda de armamen
tos (discmsão unica. 

Levanta-se a Sessão ás i6 horas e 40 mi
nutos. 

C- D. - VOLUME V i6 
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57a Sessão, em 27 de Setembro de 1934 

Presidencia do Sr. C:hristovão Barcellos, 2• Vice-Pre&idente, e 
Thomaz Lobo, 1° Secretario 

1 

A's H horas comparecem os Srs.: 
Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Waldemar Motta, Ma

rio Caiado, Alberto Diniz, Mario Chermont, Veiga Cabral, \Val
demar Falcão, Leão Sampaio, Pontes Vieira, Aberto Roselli, 
Herectiano Zenaide, Mario Domingues, José Sã, Góes Mon
teiro, Rodrigues Doria, Deodato Maia, Henrique Dodsworth, 
Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Mozart Lago, Prado Kelly, 
Soares Filho, Lemgruber FHho, Francisco Marcondes, Gabri':ll 
Passos, Augusto Viegas, Vieira Marques, Raul Sá, Celso Ma· 
chado, Bueno Brandão, Jacques Montandon, Anthero Botelho, 
Alcaotara Machado, Barros Penteado, l'tloraes Andrade, Cinci
nato Braga, Abreu Sodré, Lacel'da Wel'neck, José Ronorato, 
Nero de Macedo, Antonio Jorge, Annes Dias, Fl'ederico Wo!
fenbutlel, João Simpli~io, Renato Barbosa, Fanfa Ribas, Gaspa~' 
Saldanha, Adalberto Corrêa, Cunha Vasconcellos, Acyr !\Ie
deiros, Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Francisco Moura, 
Sebastião de Oliveira, Edwald Possolo, Guilherme PlastPr, 
Edmar Ca..valho, Alvaro Ventura, Ricardo Machado, Pinheiro 
Lima, Abelardo Marinho, Thiers Perissé, Nogueira Pe
nido. {64). 

O Sr. Presidente- A lista de presença accusa o compa
recimento de 64 Srs. Deputados. 

Estã aberta a Sessão. 
O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo de 2") 

procede á leilura da Acta da sessão antecedente, a qual é, 
sem observa~ões, approvada. 

O Sr. Presidente- Passa-se á leitura do Expediec.te. 

2 

f) Sr. Thomaz Lobo (1° Secreta.1'io) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Minisiel'io da Justiça e Negocios Intei'iores, de 21 do 

corrente, enviando as seguintes 
rNFORMACÕES 

Sr, to Secretario da Camara dos Deputados, 
Em resposta ao o!ficio n. 246, de 5 do couente roez, 
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tenho a honra de declarar a V. Ex:. que não é procedente 
a arguição contida no requerimento approvado por B$Sa 
Camar-a e da autoria dos Srs. Deputados João Vitaca e Wal
demar Reikdal, pois este Ministerio não interferiu, nem po
deria interferir, nas deliberações do Superior Tribunal de 
Justiça Eleitoral, cujas decisões são sempre proferidas corn 
a maxima inde:pendencia. 

O Mínisterio a me~ cargo promptificou-se, apenas, den
tro das suas atir'ibuições, a auxiliar a ·commissão acade
mica no que estivesse ao seu alcance, para obter o alista
mento ex-ofticio dos estudantes, como lhe fora solicitado. 

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

O Ministro da Justiça e Negocias Interiores. - Vicente 
Rdo. 

- .<\ quem fez a requisição. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 24 do corren
te, enviando informações relativamente a gratificacõe~ addr
cionaes a funccionaríos daquelle ministerio. 

- Á Commissão de Financas. 

Do mesmo Ministerio, de 3 do corrente, enviando o livto 
do Ministro Hildcbrando Acoioly "Actos lnternacionaes Vi
gentes no Brasil" bem como a lista. complementar dos a.ctos 
que, posteriormente, foram praticados ou terminados e que 
passaram a ter força legal. 

- Inteirada. Á Bib!iotheca. 

Do Ministeric da Educação e Saude Publica, de 15 do 
corrente, enviando as seguintes 

3 

INFORllt,\Ç(JES 

Senhor Secretario. 
Apraz-me communicar a V. Ex. que, além dos insti~ 

tutos de ensino mencionados nominalmente na relação an
nexa ao Aviso biiES!i3!155, de 12 do corrente, existe em 
Bel! o Horizonte, á rua do Espírito Santo, n. 1. 186, a Escoln 
de Electricidade e Radiotelegraphia, de cujo funccionamento 
só agora esta Secretaria de :Estado obteve noticias positivas. 

Declaro, outrossim, que os cursos dequelle estabeleci
mento, segundo informou o respectivo Director a este Mi
nisterio, são reconhecidos pelo Governo do Estado de ~li
nas, na conformidade do decreto U. 228, de 1ô de Fevereiro 
deste anno. 

Reitero a V. Ex. os protesto5 da mais distincta consi-
deração. - Gustavo Capanema. 

-Á quem fez a requisição. 

Representações: 
De funccionarios publícos contra o projecto QUe man~a 

suspender as consignações em folha pelo espaço de do1s 
annos. 

- As Commissões. de Estatuto de Funcc.ion.arills Publi
eos, Constituição e Justiça e de Finança! . 
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Da Faculdade de Pharmacia e Odontologia "Prudente 
de Moraes" pedindo reconhecimento da validade dos sell!:l 
diplomas. 

- A Commissão de Educação e Cultm:a. 

É lido e vai a imprimir para ser remettido 
ás Commissões de Constituição e Justiça, cie Se
gurança Nacional e de Finanças, de aacordo com 
o § 3° do art. 146 do Regimento, o seguinte 

PIIO.JECTO 

N. 83- 1934 

Para que os musico• de classe do Exercito sejam equipa
rados, para todos os etfeitos, aos sargentos do Exer
cito. 

(Justiça .r,o, Segurança 19, Finanças 6t,) 

Considerando que os musicas do Exercito, em numer() 
elevado, em sua maioria chefes de familia, em caso de fal
lecimento deixam quasi sempre aquelles por quem são res
ponsaveis ao desamparo e na maior penuria; 

Considerando que, de accordo com a lei n. 5.073, de 11 
de Novembro de 1926, jâ são equiparados, para effeito de 
vencimentos, aos sargentos; 

Considerando que são em sua maioria pracas de ele
vado tempo de servíco e de conducta exemplar; 

Considerando que, pela profissão crue exercem, não 
podem deixar de ter insti"uccão que se aperfeicua á propoi"
~:ão que melhoram suas qualidades artísticas; 

Considerando que, em vii"tude dos vencimentos que pe!"
cebem, têm permissão pai·a contrahir matrimonio (BoleLim 
do EJt:ercito n. 502, de 20 de Janeiro de 1928); 

Considerando que em se promovendo ou equiparando os 
musicas assim disci"iminados (musico de 1a classe - i 0 sai"
gento musico; musico de 2a. classe-2o sargento musico; mu
~ico de 3a classe-3° sargento musico), advêm para os cofres 
publicos consideraveis vantagens por anno, como sejam: 
L i 52:078$738, visto que desta. maneira não lhes será. for
necido o fardamento por conta do Estado como acontece na 
situação em que se acham; · 

Considerando que, pelo Boletim do Exercito n. 137, de 
{5 de Janeiro de 1'932, onde são approvadas as instrucçõe;;; 
(capitulo IV -vantagens), Dos musicos e Aprew:lizes, os 
musícos de 1a, ze. e 38 classes continuam a gosar das van
tagens di-lei n. 6 .167-A, de 12 de Janeiro de 1927, quant(j 
a ve:tcimentos, sem direito comtudo a qualquer graduacão; 

Considerando que todavia quanto a esta u1tima pai"le 
já existia a portaria de 7 de Dezembro de i895, ordem do 
dia n. 60:1, de 13 de Dezembro de 1895, á pagina L507, que 
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considerava os musícos praças de pret de graduação e não 
pracas simples; 

A Oamara dos Deputados resolve; 
Art. 1.° Ficam equiparados, para todos os effeitos, os 

Mu~icos de Classe aos Sargentos do Exercito. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrari{). 
Sala das Sessões, iS de Setembro de i93~. - Th,ier~ 

Perissé. - Ado~pho Bergamini. - Cunha Vasconcellos. 
- Leandro Pinheiro. - Veiga Cabral. - Acurcio Torres. 
- J. E. de Maeedo Soares. -Fabio Sodré. - Lemgruber 
Filho. - Manoel Reis. 

5 

~ lido e vai a impr1m1r :para ser enviado 
ás Commissões de Segurança Nacional e de Fi
nanças, de accordo com o § so do art. H6 do Re
gimento, o seguinte 

PRO.TECTO 

N. 84 - 1934 

Dispõe sobre vantagen.~ e regalias aos tenentes convocados 

(Segurança 20 e Finanças 65, de :1934) 

Art. 1.° Fica prohibido o commissionamento de sub
tenentes e sargentos em officiaes do E:-;:ecito activo. 

Paragrapho unico. O commissionamento feito sob qual
quer pretexto, annulla-sc por si mesmo, cabendo aos seu~ 
autores, além do mais a responsabilidade das despesas de
correntes. 

Art. 2.0 Os sub-tenentes, sargentos ajudantes e primei
ros sargentos que exercerem funccões de officiaes recebe. 
rão os vencimentos c vantagens do posto de 2° tenente e 
usarão um distinctivo especiaL 

Art. 3.0 Os antigos segundos tenentes commissionados 
são effectivados desde já, no posto em que se encontram, 
Pal'a o Exercito activo. 

Paragrapho unico. Os officiaes de que t;·ata este arti
go terão a sua carta-patente e os direitos e vantagens asse
gurados pela Constituição. 

Art. 4.0 Os antigos segundos tenentes commissionados 
passarão para a reserva de 1a classe do Exercito de 1" linha, 
nos seguintes casos: 

a) A pedido do proprio official; 
b) Por incapacidade physica contrahida em serviço ou 

não; 
c) Por motivo de nomeação para funcção publica, caso 

em que contará o tempo de serviço militar. 
§ 1.0 Salvo os casos de incapacidade physica adquirida 

em se!'vi~o que conserva todas as vantagens da activa e 
os das alineas - a, b e c, deste artigo, a passagem para a 
reserva será oonoedida desde que tenham mais de 10 annos 
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de serviço com tantas vigessimas quintas partes do soldo 
quantos forem os annos de serviço effectivo. 

§ 2.° Cabe-lhes a van.tagem de 5 % sobre os vencimen
tos por anno que exceder de cinco annos de posto, desd& 
que tenham completado quinze annos de effectivo serviço. 

§ 3.0 São-lhe applicaveis as disposições sobre reforma, 
meio soldo e moutepic · que attiugem os officiaes do Exer
cito activo, no que não contrarie o disposto neste decreto. 

Art. 5.0 Os antigos segundos tenentes commissionados 
terão o mesmo limite para a edade compulsoria que os 
actuaes mestres de musica. 

Art. 6.0 Oíficiaes effectivados por este decreto pode
rão tirar os cursos respectivos, desde que não tenham attin
gido a edade de 35 annos para os combatentes e 40 annos 
para os dos serviços, cumpridas porém as demais dispo
sições regulamentares . 

Art. 7.0 Aos antigos segundos tenent~s commiss10nados, 
e!fectivados por este decreto, será contada para todos os ef
feitos como se effecLivos fossem, a data de seu commissio
namento. 

Art. 8° Os oíficiaes das armas e serviços, errectivados 
pelo presente decreto, serão incluídos no quadro que sll 
denominará quadro C. 

§ i.o O quadro C a que se refere o presente artigo tcrâ 
accesso altl- o posto de i 0 tenente; 

§ 2.0 Os oíficines de que trata o presente decreto, serão 
promovidos a f 0 tenent.e, tão logo completem 10 annos no 
posto anterior a contar da data de seus commissionamentos. 

Art. 9.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Justificação 

Considerando : 

Quo as vantagens conceàidas aos antigos officiaes com
misslonaclos do Exercito, pelo decreto numero 24.221, de 
10 de Ma!o de 1934, do Exmo. Sr. Chefe do Governo Pro
visorio, actual Presidente da Republica, nüo foram de molde 
a estimulai-os, convenientement~, no exercicio de suas 
:!unccões e maior segurança de sua manutenção; 

que ao Estado cabe assegurar aos seus servidores di
reitos e regalias que lhes possam offerecer garantias posi
tivas para cuidar efficientemente da causa publica, "sem 
maiores preoccupações; 

que aos segundos tenentes para fazerem jus aos '\ienci
ment.os de 1° tenente será preci~o que tenham pelo menos 
17 annos de posto, o que constituirá indubitavelmente pon
deravel justificativa em abone clessas vantagens, tendo em 
vista o encerramento de sua carreira no posto inicial ; 

que os antigos· officiaes commissionados têm prestado 
e continuam a prestar bons e reaes serviços ao Exercito na 
tropa, armas e serviços e no Serviço de Recrutamento; 

qno aos antigos segundos tenentes commissionados para 
go!!arem das vantagens pecuniarias do posto immediato na 
inactividade será preciso que tenham mais de trinta e cin
co annos de servico e pelo menos vinte e um annos de pos-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09: 19+ Pág ina 6 de 48 

-2-i8-

to o que representa uma justa. recompensa a quem por tan
to tempo prestou serviços ao Exercito, quiçá á Nação, opi
nam pela approvação do projecto que acabam de api:e
seutar. 

Sala das Sessões, 27 de Setembro de 1934. - Negrei:_ 
ro:r Falcão. - Ruv Santiago. - Lengruber Filko - Prm
tes Vieira. - Frant:Uco de Mo~tra. - Odon Bezerra. -
Edmar Caroalha. - Minuano de Moura. - Lifla Machado. 
- .4lberto Roselli. 

6 

É lido e vai a impr1m1r para ser remettido 
ás Commissões de Segurança Nacional e de Fi
nancas, de accordo com o § 3° do art. 146 do 
Regimento, o seguinte 

P_R.O.TECTO 

N. 85- 1934 

Dispõe sobre a situação dos Tenentes convocados 

Segurança 21 e Finanças 66, de 1934) 

Considerando : 

Que a transferenc:ia dos ex-200 tenentes commissiona
dos para a 1 a classe da Reserva da i a linha do Exercito, 
fez-se automaticamente justificada tão só pela impossibili
dade de accesso dos mesmos nos quadros da activa. não 
o excluindo, no enlanto, na Reser-va (50 considerando do 
decreto n. 24.221 de 1'0 de Maio de 193-i); 

Que as vantagens concedidas aos antigos officia.es em 
commfsdo pelo decreto n. 24.22f de tO de Maio de 1934, 
não foram de molde o. estimulai-os convenientemente no 
exercicio de suas funcçlles, garantindo-lhes maior seguran
ça de sua manutenção; 

Que ao Estado cabe assegurar aos seus servidores di
reitos e regalias que lhes possam offerecer garantias posi
tivas para cuidar effioientementé da. causa publica, f,em ou
tras preoccupacões; 

Que convocados' para o servico da activa os segundos te
nentes da filo classe da Reserva da filo Hnba continuam pres
tando relevantes serviços ao Exercito e á Nacão; 

Que as proprias necessidades do Exercito não per
mittiram aos então segundos te~ente.s commissionru:ios se 
habilitassem, opportunamente, com o curso necessario ao 
accesso na ac.tiva, vedando-lhes, ainda, as autoridades, ma
tricula na Escola Militar Provisoria e limitando-lhes a eda
de para o ingresso nos outros Centros de formação de of
ficiaes; 

Que o accesso dos convocados na Reserva não prejudica 
a demais officiaes e nem fere direitos adquiridos; 

Que a maioria dos segundos tenentes C()nvocados conta 
mais de · nove annos de ininterrupto serviço no posto de 
segundo tenente; 
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Que os officiaes da Reserva provenientes do Exercito 
permanente estão dis-pensados dos períodos de ínstrucção 
exigidos á promoção (Art . H do decreto n. 15.23:1 de 31 de 
Dezei.Il})to de 192:1) ; 

Que ao proprio Exercito seria incompativel a. manu
tenção permanente de uma classe de segundos tenentes ain
da moças e aptos, com reaes e efficientes serviços p resta
dos na paz e em operações de guerra no commando de Uni
dades e junto aos Estados Maiores, o Poder Legislativo de
creta: 

Art. 1.° Ficam equiparados aos officiaes da 2" clo.sso 
da Reserva da :1a linha do E::.ercito, para effeito de promo
ção, Que neste caso será por antiguidade a contar da dala 
de commissão, os segundos tenentes convocados da 1a classe 
da Reserva da :!" linha, continuando no quadro a que per
tencem~ amparados pelo decreto n . 24.221 de 10 de Maio 
de 1934, só devendo ser licenciados nos seguintes casos : 

a) a pedido do proprio official; 
b) incapacidade physica contrahida em serviço ou não; 
c) por sentença passada em julgado a mais de dois 

annos de prisão nos foros civis e militares; 
d) por motivo de nomeação para funcciio publica civil, 

caso que contará o tempo de serviço militar. 
Paragrapho unico. São considerados, desde já, com o 

interstício de que trata a letra a do art . 11 decreto nume
ro :1.5 .231 de 31 de Dezembr o de 192:1, e períodos de ins
trucção constantes do mesmo artigo, os officiaes convoca
dos compr ehendidos nesta lei. 

Art. 2.o Revogam-SEI as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 27 de Setembro de 1934. - Negreiros 

Falcão. - Ruy Santiago. - Lenqruber Filho. - Pontea 
Vieira. -Francisco de Moura. -Mario Manhães.- Odon. 
Beze1'rn. - Edma.r Carvlllho. - Minuano áe Moura . -
Lino Machado. -Alberto Roselli. 

'I 

É lido e vai a imprimir para ser enviado â 
Commissão de FinllnçllS, de accordo com o § 3° 
do art. H6, do Regimento, o seguinte 

PROJilCTO 

N. 86- :1934 

Suspende, por dois a.nnos, os descontos en~ (olho. de pagamento 
dos servidores do Estado . 

(Finanças, 67) 

·Considerando que a situação geral dos servidores qo 
Estado é precaria, devido o custo da vida em face do salar10 
actu.al; 

considerando QUe a União está com um "deficil" orca
mentar io para mais de quatrocentos mil c_ontos, sendo_ nes
sas condi!:óes impossivel augmentar salartos ou venCimen
tos; 
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Cons i.<Jerando. que, os impostos sobre as classes producto
ras, já excederam da capacidade tributaria normal, nã~ po
dendo ser mais majorados para augmento de rendas publi
cas, sem graves damnos para o desenvolvimento economico 
da Nação; 

Considerando que é um dever do governo intervir em 
beneficio "dos principias da Jmtiça e das necessidades da 
vida nacional, de modo que possibilite a todos existencia di
gna". (Constituição Federal, art. H 5) ; 

Considerando que não ha "principio de justiça e de 
necessidade nacional", maior do que gar.antír á famiiia os 
recursos mínimos para sua 5ubSistencia, tecto ·e educação; 

Considerando que os paizes nossos credores, embora não 
ligados por lacas de sangue e civismo, concederam-nos re
signadamente um fund.ing de dois annos, numa demonstra
cão de solidariedade humana e de reconhecimento pela 
situavão di'fficil de crise por que atravessamos; 

Considerando que os nredores dos servidores do Estado 
não podem deixar de esposar os mesmos sentimentos dos 
credores estrangeiros, porque ainda perduram as mesmas 
razões e, mais ainda, a maioria do capital desses credores 
foi formado pelos juroE de usur.a de que gozaram até i932 
sobre os emprestimos aos servidores publicas; 

Considerando que cerca de 500 mil servidores do Estado 
descontalll um t~rr;o de seus vencimentos para agiotas, ban
cos ou caixas de em:orestímos: 

Considerando que a siluacão precaria das familias dos 
l:'ervidores puhlicos, já apresenta características de verda
deir& calamidade publica; e 

Considerando que, nestas condições, ao Governo impõe
se tomar me<iJdas que venham cohibir maJores males e sa
crlfici·,s para a farnilia brasileira. 

A Camara dos Deputados re~olve: 

Art. 1.0 Os descontos em folha de pagamento dos ser
vidores civis e militares da Estado, operarios, funccionarios 
ou profissiona~s technieos, federaes, estaduaes ou munici
paes, destinados a e~tnbelecimentos de credito, sociedades, 
caixa~ ou quaesquer outros af;entes com a mesma !iualidade, 
em consequencia de emprest1mos, ficam suspensos por dois 
annos, sendo extensivo aos servidores aposentados e refor
mado~. 

Paralj'rapho unioo. Exceptuam-se, para effeito des~a lei, 
os emprestimos com finalidade declarada, hypothecarla ou 
não, para pagamento de immoveis. 

Art. 2.0 Nenhum onus atlingirá os servidores publicas, 
por cumprimento desta lei. Hayerã, apenas, adiamento das 
contribuições mensaes · ainda existentes, que depois conti
nuarão a ser descontada5 pelo mesmo pra~o e condições, 
apenas augmentaàos dos juros estipulados aqui. 

Art. 3.0 Ao recomeçar os descontos em folha, serão 
incorporado::; ao capital existente no acto de entrar em ex~
cuação esta lei, mais 6 % de juros annuaes, durante dms 
annos, sobre esse mesmo capital. 

Art. 4..0 O Governo regulamentará a presente lei. 
.Art. 5_0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 25 de Setembro de i93L - Ruv San

tiago, - Sebastião de Oliveira. - Edmar Carvalho. -
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Franci8co de Moura. - 1l!ario Manhães. - A.cyr Medei;-os. 
- Vasco de Toledo. - Lino Machado. - Antonio Rodri
gues. - Acurdo Torres. - Ewaldo Pos$Olo. 

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

8 

O Sr. Amaral Peixoto -Peco a palavra. 

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

O Sr. Amual Peixoto (Pela ordem) - Sómente tton
tem li, Sr. Presidente, e com surpreza, a emenda numero 2 
apresentada ao orçamento do Mínísterio da Marinha, e devo 
confessar que a surpreza se accentuou quando me inteirei 
da justificação, pois o seu autor usou de termos menos cor
tezes parn c·om a nossa gloriosa marinha de guerra. 

Desnecessario seria trazer para aqui o meu protesto se 
não houv~sse presenceado a indignação e a revolta de meus 
companheiros de armns ao terem conhecimento dessa emen
da, que yisa supprirnir a verba de 40.000 contos para a 
renovação da esquadra. Na sua justificação trata o autor os 
navios de nossa frota de calhambeques affirmando por fim: 

"Quem 'lliio tem cão caça com gato, affirmam os 
brasileiros, e quem não tem com.petencia não se esta. .. 
belece, costumam advertir os nossos amigos portugue
zes~. 

Estamos num Parlamento, onde se devem respeitar hon
rosas tradições, como as de nossa Marinha. (Muito bem) . 
Taes termos deprimem o nível moral com que deve apresen
tar-se esta Casa per.anle a Nacão. (Apoiados). 

Forca é declarar, Sr. Presidente, qne a minha exlra
nheza se extende ao facto de ver ificar que a Mesa, seja pOL" 
inadvertencia, seja por outro qualquer motivo, deu acolhida 
a essa propositura que tantos desgostos e indignação pro
vocou no~ meios navaes. 

O SR. CELSO M ACHADo- Aliás, com razão. 
O SR. AMARAL PE[XOTO - Lavro, pois, o meu pro

testo ... 
O Sn.. CELSo liiAcHADo - Protesto de toda n Carnar"a. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - ... em nome dos compa

nheiros de armas ... 
O Sn. REN<~.To RmnosA - Da maioria da Caso. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - ... e appello para Vossa 

Ex., Sr. Presidente, digno representante do nosso Exercito, 
no sentido de ctelermmar a modificação dos termos da al
ludida justificacão (ApOiadO$), de modo que o seu autor com
prebenda que n6s, os militares, exigimos respeito á nossa 
actuação, s-empre leal, cheia de esforços e ins-pirada no es
pirito de sacrifício em defesa da Patria extreme c ida. 

Era o protesto que desejava fazer. (Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimentado e abraçado). 

O Sr. Presidente- O nobre Deputado tem toda a razão. 
em suas palavras. Cum-pre-me declarar que a Mesa apenas 
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lera a redacção da emenda, encaminhando-a, de accôrdo 
com o dispositivo regimental, :1 respectiva Commíssão e 
fazendo-a inserir no Diario do Poder Legüla.tivd. Um dos 
secretarias da 1\les.a, entretanto, havia já, com a maior cor
ilealidade, chamado a altencão do autor da referida. emenda. 
Será, todavia, registrado o protesto de V. Ex. 

9 

o Sr. Sampaio Cor:-êa - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sampaio 
Corrêa. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, a proposito 
de algumas considerações adduzidas na Camara, ha dias pas
sados. pelo illustre Deputado pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, Sr. Adalberto Gorrêa, recebi de Porto Alegre uma car
ta escripta pelo Sr. Dr. Mem de Sá, contestando algumas 
das affírmacões feitas pelo mBsmo Deputado, com rel!!.,Cão a 
um serviço telegraphico e:l!:istente e que teve logar no anno 
de 1932. 

Satisfazendo a solicitação que me foi f-eita, em que o 
Sr. Mem de Sá allega não ter outro meio de respondet" ás 
considerações do Sr. Adalbe1'to Corrêa, senão por intermedio 
de um representante da Nação nesta Camara, de wz que não 
estão presentes os representantes da Frente Unica daquelle 
Estado, peco a V. Ex. que faça ~onstar da Acta a carta a 
que me refiro e que, para os devidos effeita!, passo ás mãos 
!le V. Ex. 

O SR. ADALllEI\To CoRRtA - V. Ex. pOderia fazer a 
gentileza de resumir o pensamento do rnissivista para que 
esta carta tenha resposta immediata. 

O SR. SAMPAIO CORR:.;:A - Poi~ não. Procederei á 
leitura da carta. E' a seguinte: 

uPorto Alegre, 1'7 de Setembro de 19M. - mmo. 
Sr. Dr. Sampaio Correia, eminente leader da minoria 
- Camara dos Deputados - Rio de Janeiro. 

Respeitosas saudacões. 
Permita o eminente patrício recorra a seu allo 

patrocinio afim de desfazer urna das tantas inver
dad-es- que o Sr. Adalberlo Corrêa, prevalecendo-se 
da amencia da rep1'esentacão opposicionista riogran
dense na Camara, pretGndeu transitasse em julgadu 
com sen recente discurso de 10 do corrente. 

Dentr-e a verrina aos correligionarios que, em 
1930, o elegeram á deputação federal, tenta S. Ex. 
attingir a personalidade do Sr. Raul Pilla no seguin
te trecho de seu infundado requisitorio: 

"O Dr. Raul Pilla, mancomunado com os Senbo·· 
res João Neves e Borges de Medeiros, forjou, na re
dação <!.o jornal de que era director, o "Estado do Rio 
Grande", um copioso serviço telegraphico contra o 
governo provisorio, com o fim de ludibriar o Rio 
Grande e especialmente os seus correligionario3. 

Já denunciei este facto, ha dois annos, pelos jor
naes desta capital, e como o Dr. Raul Pilla não pou~ 
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de defender-se, propoz a minha exclusão do partido, 
o que, aliãs, não conseguiu, p~la oposição dos mem
bros do directorio. 

Sr. Presidente. Peco lillenca para ler uma cer
tidão do TelegTapho Nacional, que comprova a la
mentavel conducta do Dr. Raul Pilla, naquelle epi
sodio". (Segue-se a certidão de que, no periodo de 

· f de Março a 20 de Junho de 1932, não const3, no 
Telegrapho, nenhum telegramma a cobrar transmitti
do em nome ou para o "Estado do Rio Grande". 

Redactor secretario que era, do jornal mencio
nado, cabe-me o dever de atalhar a afoitesa eorn que 
o Sr. Adalberto Corrêa cuida confundir o julgamento 
da Camara Federal acerca de um homem cujas vir
tudes civlcas e privadas e cujas altitudes e orienta
ção pol iLicas enobrecem a vida republicana do Brasil. 

Facil me é a tarefa, ante a penuria do unico ar
gumento que, em todo seu arsenal de doestos, vis
lumbrou o representante liberal na insana tentativa 
de articular uma accusacãa ao presidente do Partido 
que hontem ainda o elegeu seu representante. 

Em verdade, a certidão do Telegrapho Nacional 
acima, tem o vic io de provar demais. Porque, por 
ella, se pretende que nem um só dos telegramma;; 
publicadas pelo "Estado", no período aludido, proce
deu legitimamente da fonte indicada - Rio de Janei
ro . Foram lodos, portanto, segundo quer convencer 
S. Ex., "forjados" na redacciio do prestigioso orgão 
libertador. E, dai, a conclusão forçosa de que esta 
era constituída de videntes dotados do portentoso 
poder telepathico de descrever, cada dia, em Porto 
Alegre, o que se passava na Capital da Republica, 
com precisão e r igor taes que apenas um dos despa
chos soffreu contradita e .fomentou a exploração que 
ora se renova . 

Assim affirmando, não contesto a exatidão do 
aUeslado do Telegrapho Nacional. Apenas affirmo 
que o mesmo não basta para comprovar o apressado 
asserlo do Sr . Adalberto Corrêa . E isto pela razão 
muito singeln de que todo o serviço telegraphico do 
"Estado do Rio Grande" era transmittido por inter
medio da "Agencia União", com séde nessa Capital. 

Em vista do volume de informações do jornal ser 
insufficicnte para obter a taxa mínima do Telegta
pho Nacional, o vespertino libertador contratou com 
a. Agencia citada o fornecimento de todo o material 
procedente do Rio de Janeiro por preço mais com•e
niente a seus interesses. 

Eis ahi, desvendado o mysterio do servicp tele
gTaphico do "Estado do Rio Grande", em assertiva 
que pode ser corroborada pelo Dr. Paulo Leitão, na 
época director daquella Agencia, pelo Dr. Angione 
Costa, nosso ultimo correspondente ahi, e, mesmo 
pelo Sr . Auto de Abreu, n triste cavalheiro que 
trahindo os directores do jornal que servia, por mo
tivos faceis de 1:-lcancar. deu margem, embora falsa, 

a denuncia calumniosa, então e agora pulverizada . 
Foi pretexto, o telegramma inserto segunda.-fei

ra, 6 de Junho ·de 1932, confirmando o pedido de do-
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missão do Sr. Oswaldo Aranha divulgado na vespera, 
domingo, -pelo ~niario de Noticias~, desta Capital. 

Este t'ecado telegraphico, bem como dois outros, 
a 3 e 4 de Maio, referentes á attitude do Governo 
Provisorio quanto â reconstitucionalitao;;ão do paiz, 
não viei"a, effectivamente, de nosso mencionado COI"
respondente do Rio. 

E somente lhes attribuiramos tal origem, no no
bre intuito de não comprometter a fonte of!ícíal em 
que, nesta cidade, os haurira o Dr. Raul Pilla. 

Tendo, porém, o illustre titula!' da Fazenda con
tramarcado em seu impeto resignatario, como havia 
de fazer, novamente, em Dezembro <le 1933, decidiu 
que seus amigos desmentissem a verdade verdadeira, 
levantando ainda, por intermedio do Sr. Adalberto 
Corrêa, o pretenso escandalo dos telegrammas do "Es
tado do Río Grande''. 

Para tanto, os empreiteiros da explorac!io lan
çaram mão de uma carta confidencial que lhes for
neceu o Sr. Auto de Abreu, publicando-a, embol'a 
com isto incidindo nas sa.nco;;ões, pelo menos do Co
digo Penal, para não citar as de outros, menos conhe
cidos e mais elasticos. 

Como porém, naquella missiva, declaravamos ao 
deshonesto correspondente, a seu pedido e para sua 
tranquillidadc, terem sido as ~res alludidas informa
ções obtidas em Porto Alegre, a explora_ção, favore
cida pela enganadora apparencia, proseguiu, apesar 
da cabal e esmagadon resposta que, de logo, lhe 
oppuzemos. 

E, finalmente, como tiro de graça â impostura, 
fomos forç.ados, contra o intento que até então nos 

animava, a quebrar o sigillo sobre a origem das no
ticias em tela. 

Devidamente autorizados pelo Inleryenlor Federal 
no Estado, em a edição de 20 de Junho do mP.smo 
anno, proclamamos a fonte, mais que fidedigna, de 
ondCl ellas promanavam, o:ssim justificando e com
provando a eleYacão dos propositos que nos levara a 
lhes dar a forma telegraphica. 

Em verdade se as tivessemos vehiculado como 
obtidag em Poi·to Alegre, dada a harmonia ainda 
reinante, entre o Partido Libertador e o SI". Flores 
da Cunha, e, de outra parte, em vista do caracter ce 
orgão official da folha dirigida pelo Sr. Raul Pi!la, 

- denunciaríamos evidentemente o Iuterventol" como 
sendo o informante, compromettendo-o perante o ti
tul:lr da Fazenda que, já então, desistira da renuncia 
por elle mesmo participada horas antes. 

Como disse, porém, diante da obstinada perse
veranca da atoarda, que a nenhuma evidencia se ren
dia, puzemos, afinal, termo á explot'acão delllarandc, 
em legitima defesa, a procedencia real dos informes 
postos em duvida. 

E somente a I'eincideneia do ataque do Sr. Adal
berto Corrêa, com a aggravante de visar adversario 
sem defesa directa, pois que sem jornal e sem repre
sentante na Camara, é que me traz a reeditar toda a 
verdade, como definitiva pâ de cal na resuscitada 
bateia. 
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Em conclusão: -o attestado do Telegrapho Nacio
nal assevera a~nas o que se não contesta, porque o 
servico teiegraphico do "Estado do Rio Grande" não 
era transmittido em seu proprio nome, mas por in
termedio da. "Agencia União". 

E, se alguma noticia exacta, certa, verdadeira, 
foi vehículada pelo orgão libertador, sob a forma de 
telegramma, a elle não dirigido, só o foi afim de não 
envolver ou com:prometter a origem de que emanava. 

O que constitue deslise, em imprensa, é divul
gar", de má fé, inverdades ou boatos tendenciosos. 

Publicar informacões certas, positivas, absohlta
mente exactas, é um jios objectivos della, e, em nada 
a!Lera a essencia ou a veracidade da noticia, a pl'o
cedencia que se lhe attribue. 

No caso em api'eco, mesmo sem considerar a. no
breza dos motivos que determinavam a conducta do 
jornal, o que interessava era a authenticidade do as
serto, em nada importando, a quem quer que seja, 
nem á ética profissional, se provinha do Rio de Ja
neiro ou do palacio da Interventoria riograndense. 

Por esta forma, ficam repostos nos devidos ter
mos os factos em sua expressão real e pura, que, ao 
invés do objectiYo visado pelo repi:"esentante libe
ral, servem sómente para esmaltar a dignidade e a 
elevacão das altitudes e da conducta politica e jor
nalistica do Sr, Raul Pilla. 

Diante do exposto, ponhamos nossa confiança em 
que o Sr. Adalberto Corrêa não renove a deselegancia 
de aggressões a adversarios sem defesa immediata, 
em torno de assumptos, mais do que mortos, pulve
rizados. 

Antecipando ao eminente leader particular !:'e
conhecimento pelo obsequio da leitura da pre$ente, 
perante a Camara dos Deputados, sirvo-me do ensejo 
ptlra tributar-lhe a maniíestacão de minha elevada 
admiração e respeitosa estima. 

Patrício, amigo e admirador grato, Mem de Sd. • 

Esse o teOr da carta. (Muito bem.) 

O Sr. Adalberto Corrêa - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

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

O Sr. Adalberto Corrêa (Pela. ordem) - Sr, Pr:esid(mte, 
o assumpto a que se refere a ca1·ta do ~-r, Mc·m .te Sá já ê 
assumpto liquidado e do conhecimento de todo Rio Grande 
do Sul. 

Como, entretanto, o Sr. Merr. de Sá. quer- reviver- o caso, 
peco licenca á Camara para lêr a carta e~cr!p!~ pelo pro
prio Sr. 1\lem de Sá ao represt;ntante Jv jor:~a! no Rio de 
Janeiro, e que esclarece bem o .:-aso. 

A Camara vae se inteirar d:>. alta mor~lidade do secre
tario do jornal ~Estado d<> Rio Grande" e do seu director, 
Sr-. Raul Pilla. 
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A carta do Sr. Mem de Sá ao r epresentar.le do "Estado . 

do Rio Grande", aqui no Rio, é a segumtP : 

"Porto Alegre, 9 de Maio de ~932. Prezado co!
lega Dr. José Auto de At.reu. R;o qp Janeiro. Sau
dações cordiaes. 

Em nome do Dr. Ra\>l Pilla, tenho o P"a~er de 
escrever-lhe esta, em respo~ta ao bilhete que, ha dias, 
lhe dirigiu o amigo a r espeito de alp;llt>~ telegrammas 
publicados por nosso jornal e que o coPega declara 
não serem de sua autoria." 

Escreve ao representante d·> jornal aqui no Rio de Ja
neiro: 

"Tenho a satisfação de declar:!r-H.e <r-.le não deve 
preoccupar-se com o facto. pois :l'n!l'UE>rn melhor que 
nós sabe que os despacho:; r eferidoc; r.ão lll"Ocedem do 
illustre amigo ..• pela raz!'io muito simplc;; de que os 
mesmos foram redigidos em nossa redacção __ . " 

Ainda mais : 

"Conhece, por certo, de sobej<:, () cúile~a, este ex
pediente. Tratava-se de noticias, hauridas aqui mes
mo, mas que não era conYenfents dar a ~ublico sob a 
responsabilidade directa cb direc<J'il) dv jC'Irnal que é 
tambem a do Partido. " 

"Atém de que, pare~endo proced<lr do Rio, são 
ellas melhor acceitas pele publico. " 

O SR. RENATo BARBOSA - Porque sãc mentiros&s, pro
vavelmente. Esta é a razão porque são acceita~ com mais 
facilidade. 

O SR. ADALBERTO CORR:~A- E logo a seguir: 

"Cremos, pois, pelas tazões e~o!'tas, que o collega 
nos desculpará o truc ." 

Meus senhores, acho dispen>avel cor.linuar· a lêr outros 
documentos; esta carta demonstra de !OI·ma Cilbal " falta de 
moral e de patriotismo dos homens enliit1 re~ponsave1s pelos 
destinos do Part ido Libertador dr; Rio. Grande .Jo Sui. 

Fica, entretanto, aqui, para conheullllo!nlo rla Camarn, 
o fac-simite da carta que acabo de lêr, assignada peln senhor 
Mem de Sá. . 

E' o p.-oprio r.lem de Sá quo se dc.;monk a si mesmo. 
A falta de memoria dessa gente deu Jogar <1té a esta scena 
que a Camara está assistindo assombra<lB! 

E' quanto basta para responc!er ao m~u illt•~lre collega, 
Sr. Sampaio Correia, que foi ,., inter11tct~ do ten,;aroento 
dos representantes do Partido T.lbertadot• n<l Rin Grande do 
Sul. (Muito bem; muito bem.) 

10 

O Sr. · Antonio Rodrigues - Pe<;o a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Antonio Ro
drigues. 
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() S:t. Antonio Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, trago ao conhecimento da Casa um officio que me foi 
enviado pelo Syndicato dos Marceneiros. 

Ir~i tratar Lambem dos casos de gréves des-en~adeadas 
aqui, na Capital da Republica. 

Di2: o officio : 
><! 

"A todos os companheiros Deputados classistas 
que queiram lutar e defender os interesses dos tra
balhadores, pedimos-lhe a. observancia do seguinte: 

Gontesta.ção immediata. das allegações dos pro
pr ielarios em marcenarias, por intermedio de sua 
"União", conforme publícacão da "Vanguarda" de hoje. 
- Comité de Greve. " 

Eis aqui a nota dos proprietarios de marcenarias : 

"A grévc dos marceneiros 
A União dos Proprietarios de Marcenarias officia ao 

Sr. Ministro dá Justiça 
A União dos Proprietarios de l\(arcenarias r esol

veu fazer concessües aos seus operarias. Fel-as maio
res do que eram pleiteadas - o augmento de salarios 
no base de 10 %. 

Com isto esperava normalizar o serviço. Mas, ex
tremistas e provocadores se intromettem, não que
rendo que os operarias voltem todos, como desejam, 
ao trabalho. A União dos Proprietarios de Marcena
rias tem agido com toda boa vontade, que encontra 
a barreira dos agitadores extremistas. 

Afinal, resolveu dirigir o seguinte offieio ao se
nhor Ministro da Justiça, pedindo as necessarias ga
rantias para os operarias que querendo trabalhar se 
acham ameaçados pelos agitadores : 

Rio de Janeiro, 25 de Setembro de :193i. 
Exmo. Sr. Ministro da Justiça - Nesta.. - A 

União dos Proprletarios de Marcenarias, syndicali
zada, possuindo em seu seio :154 industriaes, que re
presentam a quasi totalidade das marcenarias no Dis
tricto Federal, -vem com os maiores respeitos solici
tar providencias para certos actos que esta União 
julga illegaes, praticados por varios indivíduos, na 
maioria estrangeiros, poo:- ordem do Syndicato dos Tra
balhadores em Marcenarias e Classes Annexas, con
forme deixa antever as proprias publicações feitas 
por esse syndicato por boletins e em jornaes . 

Grande numero de operarias são impedidos de 
satisfazer seus desejos de trabalhar, conforme a lei 
lhes assegura, porque elementos agit.adorçs em grupos 
estacionados nas ruas que dão accesso ás principaes 
fabricas e principalmente nas Estações de desembar
que nas vias-ferreas e até nas residencias dos opera
rios, com ameaças e offensas, procuram amedron
tai-os e amesquinhal-os, forçando-os com essas co
acções a não trabalharem, o que já vêm fazendo desde 
o dia 29 de Agosto passado, data em que irrompeu !l. 
greve dos operarias de nossa indusl.!'ia augmentando 
dia a dia. 

C. D. - VOLUME V .17 
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O referido Syndicato recusou tudo o que lhe. foi 
proposto dentro das leis Syndicaes, inclusive inter
venção do Ministerio do Ti'ahalho, preferindo, no en
tanto, os meios violentos e continuando com os mes
mos propositos, apesar de ter esta União resolvido 
augmentar iO % nos salarios dos operarias das fa
bricas de seus associados, melhoria essa que satisfez 
a todos, não estando as fabricas com os seus servi
ços normalizados, unicamente · devido ás imposições 
dos elementos subversivos, imposições essas que o 
momento não comportam em face do estado geral 
dos negocias. 

A' vista do exposto, confiamos no vosso espírito 
de justiça! - Antonio Bastos de Pinho, presidente." 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Syndicato d!ls Mar
ceneiros é uma das organizacões que, até a presente data. 
têm mantido suas gréves com muita disciplina e sem a. me
nor perturbação da ordem publica. 

O cidadão que assigna o documento, Antonio Bastos Pinho, 
como Presidente da União dos Proprieú:trios em Marcenaria, 
é um verdadeiro impostor. não tendo autoridade para falar 
-em nome dos industriaes, porque a · officina que possue nai!a 
mals é que um barracão velho, c; qual aluga para adquirir 
dinheiro a custa dos inquilinos. 

Infelizmente quando os patrões se vêm perseguidos pe
los trabalhadores que reclamam as suas justas pretensões, 
dizem logo que e1les são elementos vermelhos, agitadorel!. 
subversivos, como se pelo simples facto de ter uma ideolo
gia possa alguem vir a ser desmoralizado. 

E fossem dessa ordem todas as accusacões fe!tas a ... s 
t rabalhadores, pois só poderiam ser consideradas como unta 
honra, uma gloria, um motivo de satisfação para as classe l 
laboriosas. · 

Vejamos, Sr . Pres idente, como prooederam os pa.trOeq, 
que dariam mais do que os operarias queriam. 'Vou explicar 
ligeiramente, para que a Camara tenha conhecimento do au
gmento que os patrões offereceram aos trabalhadores. 

Os empregados em marcenaria pleitenram 10 % para oQ 
quê j á são officiaes e meios oftJciaes, bem como um salario 
mínimo. E isso é razoa.vel, pois não se póde admittir que u:n 
aprendiz, ganhando a ins ígnificar.te importancia de i$200, 
seja augmentado em $120, segundo a vantagem offerecija 
pelos patrões, na proporção de i O %. Não se deve tambe~ 
acceitar que um aprendiz, com mais de 16 a iB annos, con
tinue com esse miseravel ordenado, sacrificando sua saude e 
subsistencia. 

E' inconcebível. E quando os operarios reclamam cs 
seus justos direitos, immediatamente os patrões u'am da 
arma ignobil de allegar que elles são elementos subversivos 
e vermelhos. Mas, queiram ou nao queiram esses patrões, 
facam o que quizerem junt.D aos poderes constituídos, os 
operarios saberão manter-se em attitude que torne venc~ 
dor o seu ponto de vista, para o bem estar e a tranquillldade 
da classe. 
· Vou agora, tambem ligeiramente, narrar alguns fe.c!.ôs 
desenroladoE na Capital de São Paulo. 
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Eis o que diz esta noticia: 

A poUcia de São Paulo tambem ataea o proleta:rialio a bala 

Graves incidentes - Attentados innominaveis - O direito 
de gréve 

Hontem, em sensacional "furo~, publicámos detalhadas 
informações sobre o movimento grevista. que irrompeu na 
capitaldeS. Paulo. . 

Consoante as informações que nos enviou nosso corres
pondente, foram violentamente atacados a tiros os operarics 
aue, em movimento 11acifico se llaviaro declarado em gréve. 

Esse movimento verificou-se em Santo Amar'l, com~ 
protesto por haver a Light despedido 40 operarias. Cerca 
de 700 companheiros dos despedidos declararam-se em gréve 
'Pacifica, exigindo a volta dos mesmos, uma vez que não 
havia razões para a penalidade imposta. 

A policia immediatamente prendeu os membros do co
mité de gréve e, afim de evitar que os grevistas commettes
sem ctepredacões, reforçou o policiamento, ordenando que 
os policiaes facilitassem o trabalho dos "krumiros". isto é, 
lias elementos sempre disposto:> a "furar• par:eàes. Nada, 
porém, conseguiram os "krumiros". 

No Cubatão de Cima e Cubatáo de Baixo foram tarn
·bem presos os principaes elemEntos que controbvarn a 
gréve, motivada, aliás, por não te!.' querido a Light reco
nhecer o Syndicat.o de Construccões Civis, já reconhecido 
pelo governo. Seus directores foram despedidos e presos. 

O delegado de Policia de Santo Amaro tem-se excedido 
de tal maneira, que é geral a indignação da populacllo de~~e 
Município. 

Ainda ante-hontem, cerca dl' meia noite, esse famige
rado delegado, acompanhado da 12 investigadores, invadiu 
a casa do presidente do Syndicato, obrigando sua esposa a 
sair, áquella hora, caminhando mais de um kilometro, afim de 
indicar onde o mesmo se achava e entrega l-o á policia. 

Soldados perseguem os motorislas, sob "a accusacão" de 
transportarem grevistas. 

E, afinal, vem a policia paulista declarar, como a da~ 
qui, aliás, que se tl'ata de movimente subversivo! 

A sédc do Syndicnto acha-se interditada e as est•·adc.s to
das guardadas, parà impedir qu~ os operarias em gréva se 
communiquem com o comité. 

Reina grande agitação, aggra•;ada pelas violencias da .P•1-
licia, quo nada tem ficado a dever á da Capital da Republi.:a. 
no que concerne ao modo de tratar os proletarios - a chi
bata e á bala! 

De Norte a Sul do Ps.iz, como se vê, é encarniçada a 
IJerseguição ás classes trabalhadoras, ernquanto os magna
tas vivem a negociar armamentos, banha, cambio negro, 
etc., etc. · 

Como se vê, Sr. Presidente, mesmo depois de promul· 
gada a Constituição, ainda continuam os abusos dos poder~>s 
publicas, que são de nosso conhecimento. 

Em São Paulo, segundo acabei de ler, a p()licia do S,.
nhor Armando Salles de Oliveira prosegue no espaldeira
mento dos proletarios que roolamam suas justas reivind<
cações. Posso affirmar, entretanto, Sr _ Presidente, que com 
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esses ataques feitos ao proletariado o Governo ha. de se. 
julgar impotente, dentro de poucos dias, para reprimir as 
gréves que ainda vão desencadear-se não só na Capital da 
Republica como nos Estados, porque tal é a. situação. 

Dirão que os proletarios, sempre revoltados cor,tra n. 
classe patronal, já têm a idéa preconcebida de pert:J.rbar a 
ordem publiela e a tranquillidade nacional, mas os opera.rio~ 
já estão cansados de ser enganados, de ser tapeados por lc:is 
originarias do regime díscricionario e que, depois, mesrr.o 
no regime legal, estão provando sua inefficiencia. 

Emquanto, Sr. Presidente, as massas não empunharerr., 
de uma vez para sempre, as armas em sua defesa, afim da 
marchar contra os que procuraJr. conspurcar seus direitos, 
não se intimidarão elles com as gréves pacificas, tal quil 
vem sendo feitas até o presente momento. 

Digo mais, Sr. Presidente: emquanto não acontecer a 
me5ma coisa que se verificou, faz dias, no Ministerio ja. 
Agricultura, esses homens continuarão a zombar da força 
do proletariado e a desrespeitar as leis dos poderes tn.Iblico~. 

E' o que estamos testemunhando, consoante ai:cda vou 
provar, lendo outra documentação, de referencia a movi
mentos paredístas de outros nucleos operar i os. 

Existe lambem o caso da fundação Rockfeller, que es!á 
dispensando em massa os trabalhadores que, em virt.ude "!e 
contracto, passaram do Departamento Nacional de Saude Pu
blica para seus servicos. Não se t rata apenas de uma injus
tica, mas tambem de mais uma provocacão ao proletariajo. 
Devo, aliás, dizer aos Srs. Deputados que pretendo conhec~r 
as clausulas do contracto da Fundação Rockfeller, assigna•lo 
com o Governo, e, nesse sentido, já enderecei á Mesa requ.~
rimento de informações ao Ministcrio da Educação e Sau1e 
Publica. 

Desejo tratar tambem, embora ligeiramente, do c.aso dos 
empregados da Companhia Leopoldina. Eontem foi uma 
commissão até á redaccão da "A Batalha», pedir publicasstl 
uma nota sobre o desrespeito i! os desmandos verificadoa 
naquella empresa britannica. 

O que elles pedem é o seguinte: 
Pedem os signatarios em primeiro logar que seja fi

xado o ordenado de 12$ em lagar do actual que é de 9$000 
diaríos para effeito de aposentadoria, para que quando che
garem ao tornpo de se aposentarem não fiquem na miseria 
com ordenados irrisorios, miseraveis até, caso V. Ex. en
tenda passar para mensalistas, no desconto dos 3 o/a da Cai
xa de Pensões que seja fixado mesma razão, isto é, 360$000 
para effeito de-sse desconto. 

b) que seja augmentada a earga e descarga a insignifl
cantissima quantia de $200 por tonelada ou seja, a descarga 
de $900 para 1$100 e o carregamento de f$400 para i$600. 

Pelo exposto V. Ex. verifica e analysa que somos ex
tremamente ponderados e sensatos na solicitacão feita, dado 
tão pequeno accrescimo de vencimenLos, considerando 
ainda mais que, não fomos beneficiados com o augmento 
geral, dada á natureza dos servicos ser pago por tonelagem, 
caso que só por escassez de tempo podem atiribuir não te
rem entrado em cogitação pela Commil!são de rec!assifica
ção e augmentos, facto que immensamente os prejudica. 

Como todos sabem, no mez de Março, houve uma greve 
na Estrada ó.e Ferro Leopoldina. Os operarias volLaram nova
mente ao serviço, sob promessa de que a Commissão de con-
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ciliação ·envidaria todos os esforcas junto á empresa, afim de 
serem solucionadas, de uma vez para sempre, as reclarna
cões operarias. Entretanto, Sr. Presidente, decorridos qua
si seis mezes, ainda não teve solucüo fino.! o caso dos em
pregados daquella companhia. 

O mesmo se verifica com a Cantareira e outras empl'e
sas estrangeiras, que só sabem denunciar os seus opel'arios 
como elementos subversivos, afim de não cumprirem as or
dens e deteruninações que emanam do poder publico. 

Não póde, em absoluto, continuar esse desrespeito ao 
gov~rno e, ao mesmo tempo, aos proletarios, que trabalham 
pelo engrandecimento da patria. 

Toda vez que os operal'ios se v~m compellidos a novas 
greves, afim de fazerem valer seus direitos e respeitada a 
sua autoridade, a policia não tem a calma precisa para os 
dirigir pela fórma por que devem ser ol'ientados os seus 
movimentos. 

Se hoje esses operarias, que se mantêm em greve pa
cifica, são espaldeirados, que attitude ·deverão tomar am!l
nhã, r.um justo movimento de revolta? 

Os unicos recursos de que podem lançar mão será o 
das armas e o do lançamento de bombns, !lfim de que sejam 
respeitados e não se ve,iam espaldeirudos pela policia, não 
só aqui, como nos Estados. 

Devo, ainda, faz,er algumas considerações sobro o quo 
se verifica no Pará, onde o major Barnta, á frente <la In
terventoria daque!J.e Estaüo, procura, por todos os meios e 
modos, tornar victoriosa a sua politica, mesmo sacl'ificando 
vidas. 

Não tenho duvidas em afíirmar oue o Poder Executlvt~ 
bem como a Camara dos Deputados, 'que em tão boa hol'a 
estão procurando solucionar o caso dos interventores, 'Vão 
lutar eom difficuldades para arrancar o major Barata do 
Pará. 

Posso assegurar, sem recei-o de errar, que nenhum. dos 
demais interventores deixará de cumprir qualquer ordem 
oriunda do Governo. O major Barata será o unico a desres
peitar o que fór .deliberado por esta Casa e nem tão pouco 
attenderá aos conselhos do Presidente da Republica. 

O SR. AcYR. MEDEIRos - Aliás, o major Barata não faz 
mais do que seguir o exemplo do grande chefe, Sr. Getulio 
Vargas. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - O nobl'e collega. ·não 
tem razão no seu aparte. e vou explicar porque. 

O Sr. Getulio Vargas, perpetuando-se no poder, traba
lhou pela sua eleição. A Constituinte ainda não havia pro
mulgado a Constituição e não havia, tambem, uma determi
nação de3ta Casa para que S. Ex. se retirasse do poder, 
não obstante os largos debates aqui travados. 

0 SR. ACYR MEDEIROS - A ninguem é licito esperar 
que outros lhe mostrem o caminho da decencia e da mora
lidade. Elles mesmos deviam comprehender que a sã po
litica não aconselhava a sua reeleição • 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Quando o nobre cal
lega fala em reehlicão, olho um tanto ironicamente para 
aqueiles que lançam mão deste argumento, para di:~:er que 
o Sr. Getulio Vargas foi reeleito, quando tal não acontecen. 
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O Sr. Getulio Vargas não foi eleito Presidente da Republi
ca, nem tão pouco empossado de accordo com a vontade do 
povo. S. Ex:. ehegou á chefia da Nação, graças a um re
gime discricionario. Por isso, não posso deixar de protes
tar, quando proclamam a reeleição do Sr. Getulio Vargas 
á Presidencia da Republiea. 

Devo esclarecer, aliás, que não estou, em absoluto, de
fendendo a pessOa do actual Chefe da Nação. Apenas de
claro que não concordei e não concordo com a cassacâo dos 
direitos assegurados. Quando aqui votámos nesse sentido, 
sem que houvesse uma só opinião discordante pleiteava
mos, principalmente, a garantia desses direitos. Entendo, 
mesmo, que a Assembléa devia, naquelle momento, ter c:as
sado os direitos ao Sr. Getulio Vargas, bem como aos inter
ventores. E' este o meu ponto de vista e neste sentido me 
manifestei em plenario. 

O Sa. AcYa l\IEDEmos - Se todos os direitos estives
sem assegurados, não se podia admittir que a Assembléa 
volasse uma moção permittindo ao Sr-. Getulio Vargas fa
zer-se eleger, quando S. Ex. estava com a machina admi
nistrativa nas mãos e com o Thesouro Federal, compri
mindo as consciencias. 

O SR. ANTONEO RODRIGUES~ Excepto a minha, que 
jámais foi comprimida. Votei de motu proprio. 

O Sa. AoYa MllJ)J::IaOS- Não me refiro a V. Ex:., falo 
de modo geral. Devo dizer que muitos candidatos deixa
ram de se apresentar, em virtude da situação de arrocho 
€In que vivíamos, em pleno regime discricionario, e em que 
continuamos a viver, apesar de promulgada a Constituição. 
Aliás, devo declarar ao nobre ~ollega que nunca chegaria
mos a um accordo, porque nos encontramos em campos op
postos, quanto a Mrtos principias. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Sr. Presi·dente, esta
mos a discutir sobre um facto que já está consummado. 
Não d·evemos vo!Lar novamente ao que se passou em tem
pos idos. 

O SR. AcYa MEDEIROS - Mas é preciso que a historia 
o registre. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES Commento actos 
praticados pelos interventores, procurando mostrar como o 
Gr. Magalhães Barata está perturbando a vida nacional, de 
tal modo que, certamente, nos vae dar o que fa~er, não ape
nas a nós, Deputados, como ao proprio Sr. Getulio Var
gas, Presidente da Republica. 

O SR. ÁCYR MEDEIROS - Por isso mesmo, discordo de 
V. Ex., quando a.ffirma que não cabe responsabihdade ao 
Sr. Magalhães Barata, mas tão sómente ao seu chefe su
premo, o Sr. Presidente da Republica, uníco culpado pelos 
possíveis desmandos praticados no Estado. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Disse e repito que o 
culpado não é tão sómente o Sr. interventor. Todos nós te
mos uma certa responsabilidade pelos fMtos que se desen
rolam no Pará. 

O Sa. ACYR MEDErnos ~ A mim, por examplo, não ca
bem essas responsabilidades, pois tenho a consciencia tran
quilla: sempre cumpri serenamente o meu dever. 
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O SR. ANTONIO RODRIGUES - Sr. Presidente, vou 
ler, para conhecimento da Casa, um officio enviado a 22 dG 
corrente pela Secretaria da União das Fabricas de Tecidos: 

"Rio de Janeiro, 22 de Setembr1l de f934 - Da 
Secretaria da União dos Operarias em Fabricas de 
Tecidos. 

111m o. Sr. Dr. O c tavio Santos, DD. Direetor~ 
Gerente da Com!}anhia de Fiacão e Tecidos Allianca 
- Nesta Capital. 

Attenciosas saudacões. 

Prezado Sr. Inicialmente desejamos manifestar a 
V. S. o nosso descontentamento pela paralizacão 
brusca dos serviços da fabrica na dia 18 do corrente, 
sem que fosse tentado antes um entendimento pelos 
trabalhadores para se har-monizar a situação. 

Felizmente, a nossa interferencia amistosa soli
eitada pelos tr~balhadores em parede, encontr-ando da 
parte de V. S. a mais franca acolhida, assim como 
os trabalhadores acatando a nossa palavra de ordem 
voltando ao serviço, nos permittiu contornar a situa
ção e evitar a tempo que o movimento se ramificasse 
e tomasse aspecto mais grave. 

Isto exposto, e confiantes na palavra official de 
V. S. de que voltando os trabalhadores ao serviç() 
acceilaria, por nosso intermedio, as suas reclamações 
para estudai-as e attendel-as naquillo que fosse pos
sível, reunimo-os na nossa séde social onde expuze
ram as suas necessidades que aqui transcrevemos 
para conhecimento de V, S., esperando merecer ca
rinhoso estudo de V. S. e dos vossos illustres pares 
de direccão. 

Assim sendo, passaremos a e:xpôr as melhorias 
que no momento pleiteam os trabalhadores da fa
brica Allianca, e que foram amplamente discutidas 
e approvadas na reunião de i9 do corrente, esperando 
serem attendidos nas suas justas pretenções que silo 
as seguintes: 

1° - Augmllnto dos salarios nas seguintes bases: 
a) fiação do sobrado: reajustamento dos salarios 

de todas as fiandeiras para 7$200 diarios conforme 
venciam em outros tempos; 

b) igualar os salarios dos tiradores para 4$000 
diarios; 

c) elevar do encarregado, do arreador e do pas
sador de cordas para 12$000, 8$1 oo e 7$200, respe
ctivamente; 

d) fiacão de baixo: reajustamento dos sa1arios 
das fiandeiras que tocam 1, 2 e 3 lados para, 4$000, 
6$100 e 8$100, respectivamente, e passadores de cor
das, arreadores e tiradores para 6$100 os primeiros 
e 4$000 os segundos; 

c) melhorar os preços dos pontos das massaro
queiras superfinas de 120 fuzos; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09: 19+ Pág ina 22 de 48 

-.264-

f) r-eajustar os saiarios das penteadeiras para 
7$200 diarios as que ganham 5$400 e para i$000 a 
hora os que ganham menos dessa importancia; 

rJ) 40% de augmento nos salarios de todas as de
mais sec~ões não mencionadas acima e todos os ope-
rarios da fabrica; -

h) augmento de 35, qQ, 45 e 50 réis nos pann.os 
mascotte, flanella. meteins-forro e todos os tricoli
nes, respectivament~. 

20 - Que as licenças até 3 dias sejam dadas pe
los mestres, e de 3 dias em deante pela gerencia. 

3° - Reduccão de 30% nos alugueis das casas 
da fabrica e uma limpeza geral nas mesmas, assim 
como modificar o hora rio do fornecimento da luz. 

4° - Melhoria na hygiene geral da fabrica, assim 
C()IDO nas privadas. 

50 -Adaptação de uma estufa para os operarias 
aquecer o almoço. 

5o - Melhoramento nas materias primas assim 
corno no preparo dos rollcs. 

70 - Cumprimento de todas as leis sociaes. 
Eis ahi o que pleiteam os operarias da fabrica 

Alliança, e cs·pcram ser attendidos. 
As melhorias que os operar'lOs da t;ompanhía 

Progresso Industrial do Brasil estão pleiteando desde 
de Maio proximo passado, e pelas quacs se encontram 
em gréve pacifica, visto o director da fabrica Senhor 
Guilherme da Silveira, não se ter dignado nem ao 
menos a estudal-as . 

1°- Execução do horario legal de trabalho: das 
7 ás H e das 11 ás 16 horas; 

2° - Salario dobrado pelas horas de serão; 
3° - Estabilidade das polias 011 pagamento pro-

pol'cional ás mesmas; 
4° - Augmento de s'alarios nas seguintes bases: 
a) tecelagem 20% para_ todos artigos; 
b) empreiteiros diversos: salarios que corres

pondam a f2$000 diarios; 

c) aos diaristas até 900 réis a hora 40%, de '1$000 
a 1~HOO, 30% e de 1$500 a 2$000, 10%. 

Os salarios médios vigorantes nesta fabrica são 
de 5$300 diarios. 

Tambem os operarias da fabl'ica Moinho Inglez, 
cujos salarios são diminutos, pediram, -em Abril ul
timo,. um augmento proporcional dos mesmos e. não 
sendo attendido5, encammharam ao Ministerio do 
Trabalho por intermedio do Syndicato da classe, em 
2 de Junho ultimo e até hok ainda não tiveram so
lução; se elles forem á gréve para essa conquista, 
não são responsaveis, assim como o Syndicato 
tambem. 
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Nas mesmas condioões encontram-se os operarias 
das fabricas de teci dos de lã e se das desta Capital, 
cujos industriaes estão tt>arnando uma reduccão de 
salarios de mais de 30o/o, tendo á frente deste movi
mento a. firma. D"Olne & Comp. e Aziz Nader & Com
panhia, pela industria da lã e da seda, respecLiva
mente; estes casos então encam~nbados ha varias me
zes -pelo Syndicato ao Ministerio do Trabalho e ainda 
não tiveram solução, visto a t>esistencia patt>onal se 
oppôr a todo e qualquet> accordo. 

Por todos estes motivos que aqui estão expostos, 
a situação da. classe é desesperadora, emquanto a da 
industria é animadora e, se as providencias não fo
rem tomadas ao seu tem-po, não é possível ao Syndi
cato contemporizar- por mais tempo a siluacão. 

N. B. - Em tempo opportuno enviaremos uma 
exposição succinta da situação da Industria Textil do 
Pa.íz e da classe textH para ser lida no parlamento. 

Como vê V. Ex., Sr Presidente, os operarias em fa
bricas de tecidos da Capital da Republica ha r.mito veem 
pleiteando por entendimentos amistosos com os patrões, 
melhoria. de ordenados. Até hoje, entretanto, confot>me vimos 
da leitura que acabei de fazer, nem o Ministerio do Tr-a
balho teve autoridade para solucionar em tJefinitivo as re
clamações desses operarias, nem os patrões, ao menos por 
delicadeza, se dignaram de dar uma resposta ao Syndicato 
ou áquelle Ministcrio. 

Que querem os patrões, afinal? Que esperam das massas 
proletarias? Esperam Que ellas facam greve, afim de pode
rem apontai-as á Policia como elementos subversivos. Não 
importa, por-ém, que tal aconteca, quando os proJetarias re
clamam um justo direito. 

Quero ainda, Sr. Presidente, tratar d'l caso da greve 
dos operarias do Lloyd Brasileiro. que está com os J)aga
mentos aos seu.s operarias atrazados de ceeca de quatro 
mezes. 

Não sei como possam esses proletarios manter-se por 
tanto tempo no desembolso de seus parcos ordenados. O re
sultado é que ficam sacrificados, e, com fllles, as respectivas 
famílias. Não é possível, todavia, continuem os proJetarias 
nessa situacão deprimente, á es-pera de qu~ uma companhia 
como o Lloyd, subvencionada pelos poderes publicas, cum
pra as suas obrigaoões. 

Como é do conhecimento geral, o Brí!-'Ü constitue um 
verdadeiro hospital de tuberculosos e isso porque o opera
rio não ganha o sufficiente para a sua m:mutenoão e, além, 
disso, ainda as empresas, particulat·es ou do Governo, se 
atrazam no pagamento do de:lido aos seus servidor-es. 

Eis por que, sr. Presidente, dou meu inteiro apoio aos 
proletariados quando fazem gre'.'e, afim d~ que sejam reõ>
peitados os seus legítimos direitos. (Muit() li em). 

11 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa varias requeri
mentos que vão ser lidos. 
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São, successivamente, lidos, 'lpoiados e pos
tos em discussão os seguintes 

REQUERIMENTOS 

N. 69 - 1934 

Requeremos em virtude do interesse coa, que a opinião 
publ ica esLá acompanhando o inquerito que nos Estados 
Unidos se processa, a respeito do momentoso caso da ven
da de armamentos, havendo citações desairosas para diversos 
paizes, inclusive o Brasil, que sejam pre~tadas á Mesa, 
pelos respectivos departamentos da adminlst1ação, as infor
mações abaixo enumeradas : 

1.0 Ha accusacões especificadas feitas ao Brasil? se ba 
quaes foran; e quaes os nomes nellas citados? 

2.0 A representação diplomatica do Brasil nos Estados 
Unidos, ou os addidos naval e militar, tiveL'am ou n[o, iudi
recta ou directamente nos inqueritos em apreço qua1quer in
tervenção afim de pleitearem que os mesmos cessassem 
ou continuassem a se processar secretamente com relação 
á investigações que pudessem afectar o Brasil. 

3.0 Quantos representantes militares (exercitQ e ar
mada) em missão especial, tem o Brasil no estrangeiro es
pecialmente nos Estado Unidos? 

4.0 Que seja confeccionada uma lista, urgentemente, de 
todo o material bellico - inclusive ·aviação - comprado 
nos Estados Unidos pelos Ministerios da Marinha e da 
Guerra do Brasil, depois da guerra, esp~cifícando-se as 
quantidades adquiridas, preço por unidade, pagos pelo era
rio publico · na occasião da encommenda, o nome ou os 
nomes dos fornecedores e dos intermediarias; finalmente se 
estes ultimes eram civis ou se militares do serviço activo 
ou se reformados. · 

5.0 Que em seguida, sejam todas as cit«~es especifica
das 110 item 4° enviadas para a nossa r et>r%entacP.o diplo
matica nos Estados Unidos, afim de serem ali divulgadas -
como subsidio do Brasil, paz:-a o inquerito bumanitario, po
dendo assim tornar possível a commissão parlamentar ame
ricana verificar os preços reaes da venda ao Brasil com os 
que lã se acham nos livros escripturado5, podendo dessa 
maneira, se verificar se houve anormalidades, isto é, lucros 
em excessos que comprovem su speitas de corrupções ou 
abusos. 

6.0 Que na lis ta completa, a que se refete o iLem -i0 , do 
mater ial bellico pelo Brasil adquir ido nos Estados Unido~. 
fiC'l clar amente mencionado, se esses fornecimentos se veri
ficarem durante ou depois da permaneilcia entre nós, da 
Missão Naval Americana. Se as encommendas da Mar inha 
foram em virtude de especificação feita por aquella Missão 
aqui estabelecidas, ou se porventura, algum membro com
ponente da referida Missão estava ou não mdirecla ou di
rectamente representando alguma firma americana de ar
mamentos. 

7.o Que se forem verificadas as acusações formuladas 
e se o inquer~to chegar a conclusões positivas, as commis
sões dos inqueritos militares, sejam assistidos por commis
soos de inquerito parlamentar, com amplos poderes para 
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afastar qualquer militar, que procure de qualquer modo di
ficultar o bom andamento dos trabalhos. 

O presente requerimento tem coiTJO unico, exc~usi"vv 
e lll~vado intuito, bem servir a humanidarc, por a mostra 
as f1guras dos armamentistas que para tJt.n5eguirem os seus 
i~obeis e torpes fins, não ti·cpidam em fomeHlar as guerra~ 
atirando as massas proletarias e o povo numa Juta di> ex
termínio e de odios em defesa de falso paf riotismo, afim de 
adquirirem luc1'0S fabulosos para a satisfação de todas as 
suas vaidades e dese.ios bestiaes. Accumular ouro, muit" 
ouro, edificanào sua independencia economica sobre a dóz-, 
a miseria, a lagrrma, o suor e o sangue de toda humanidade 
e depois gritar: - Deus, Patria, e Familia 

Sala das Sessões, 25 de Setemb~o de 1934. - Acyr Me
deiro.~. - Vasco de To~cdo. 

Encerrada a discussão e adiada a votacão 

N. 70- 1934 

Requeiro que, ouvida a Cam~ra dos Deputados, st::ja. a 
Mesa autorizada a dirigir-se ao Ministerio d'l Guerr<., pedin
dG infm:mações sobre a razão pela qual não forarn reinte
grados, os professores vitalicios da Escola Militar, dcmitti
dos por Decreto de 1° de Março do corrente anno, Tencnt~> 
Coroncís Nilo Ribeiro de Oliveira Val, Benedicto Alves do 
Nascimer;to, Alberto Pequeno, Euclides Pequeno, Alvaro 
Areias e Major Luiz Santiago, em face de. díspostc no ar
tigo 20 das "Disposições Transitarias", que assegurou aos 
professores dos institutos officiaes de ensino suJ,oerior, des
tituidos dos seus cargos pelo Governo Provisorio, a vitali
ciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos venci
mentos. 

Sala das Sessões, 26 de Setembro de 1934. - Alcantara 
Machado 

Merno1'ial 

Despojados da vitaliciedade de docentes da Escola Mi
litar, pelo decreto n. 23.795, de 23 de Janeiro do corrente 
anno, publicado nos nurneros do "DiariC: Officia!" dos dias 16, 
19 e 24 de Fevereiro proximo passado, <JS docentes de cadei
ras militares pedem venia para mostrar a injustiça de que 
foram victimas. 

E, afim de que não subsista qualquer duvida quanto á 
legitimidade da situacão em qlHl se encontravam, passam a 
relatar, succintamente, a questão desde a sua origem. 

A lei orçamentaria da Despesa, n. 4 .242, ·de 5 de Janeiro 
de 1921, em seu artigo 42, diz: 

"Os actuaes docentes militares, a qualquer titulo, 
dos institutos militares de ensino superior, são trans
feridos para o quadro "Q", nas mesmas condições que 
os officiaes ao mesmo pertencentes . " 

o quadro "Q", é um quadro especial, crea<io pela lei 
n. 716, de 13 de Novembro de 1900, para receber os officiaP.::: 
do Exercito investidos em cargos vitalicios nos institutos 
militares de ensino. 
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o Poder Executivo, de então, (Presidente Epitacio Pes
sôa), nã.o querendo cumprir o citado artigo, dir igiu ao Po· 
der Legislativo, em data de 10 de Agost.o de 1921, uma llfcn• 
sagem em que a!lega estar o preceito redigido em termos 
obscuros que tornam impossível a sua execução. E, dentre 
outras asserções, diz a :Mensagem: "Esse quadro está e::t
tincto e os officiaes, que nelle se acham, estão seodo ahi 
conservados. até que deixem o serviço activo, por via de re~ 
forma, demissão, etc." 

Eoderecada, n~ Camara dos Deputados, á Commissão 
de Marinha e Guerra, esta pediu a audienc ia da de Consti~ 
tuicão e Justiça, que, em parecer de 17 de Dezembro de 1921, 
julgou a Mensagem destituída de base, ponderando que, na 
vigencia do decreto de 28 de Novembro de 19!7, "o quadro 
"Q" esteve e está fechado mas não er.tineto, pois que ex· 
tincto estaria se a ninguem contivesse. 

Após considerações outras, diz a Commissão de Consti
tuição e Justiça, no citado parecer, que o Legislativo, de~ 
cretando o dispositivo do art. 42 da lei n. 4.242, ~agiu den~ 
tro da sua competcncia constitucional e por modo inequí
voco o legislador de 1920 incorporou ao quadro "Q", não 
extincto do Exercito, os então docentes militares a qu<!lquer 
titulo dos institutos militares de ensino superior, nas mes~ 
mas condições dos off1cia~s já a eHe pertencentes" . 

uA medida traduzida no art. 42 da lei n. 4.24.2", diz 
a Commissão de Marinha e Guerra, em seu parecer n. 74, 
"íoi tomada por não qut>rer o Congresso que perdurasse 
uma norma até en[ão desconhecida no Paiz e prejudicial ao 
prestigio do docente dentro do instituto de sua actividade, 
isto é, o onus da reforma e as reconduccões successivas, fi
cando definida a vitaliciedade e acabar com a anomalia, 
no Exercito, de docentes com longa e pr oveitosa pratica no 
magisterio militar terem - uns a vitaliciedade com o onus 
da reforma e outros podendo ser reconduzidos por períodos 
de 5 annos ... E unanimemente opinou pelo archivamento 
da citada Mensagem do Poder Executivo. E assim o resol
veu a Camara, em plenario, conforme foi communicado, ao 
Ministro da Guerra, por officlo, sob o n. 770, de 24 de De
zembro de i 92! • 

Não obstante a inlP.rpretação do dispositivo de lei, em 
questão, dada pelo Legislativo, e que o tornou insophisma.
vel, o Executivo obstinou-~~ em não cumpril~o. 

Recorreram, então, os prejudicados, ao Poder Judicia
rio. E, por Accordão de 20 de Junho de i928 do Suprem r; 
Tribunal Federal, foi assegurado aos mesmos o provimento 
vilalicio que a lei lhes outorgara. 

O Poder Executivo (Presidente Washington Luis), por 
decreto de 29 de Agost.o de 1929, cumpriu o referido Accot•dlio. 

Foi, como se vê, um acto perfeitamente legal em que 
coll.aboraram os Ires orgãos da S.:~berania Nacional. E, o 
proprio Governo Provi~orio, tão legitimo julgou o provi
mento dos docentes de cadeiras militares, pela citada lei, 
quadN .. Q" cmco clwo:~ntes de cadetras não militares, que 
haviam sido indevidamente reformados na vigencia do ar
tigo 42 da lei n . 4.242 (decreto ele 14 de Maio de 1931 Dia
rio Of(icial de 17), e fez, ainda, incluir legalmente no mes
mo quadrG, como professor vitalicio, um docente de ca
deira militar que não fôra amparado pelo accordão de 20 
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de Julho de 1928 (decreto de 11 de Junho de 1931). Todos 
esses docentes pleiteavam seus direitos no Judiciario. 

Com os referidos decreto5 o Governo Provisorio mos
trou acatamento a uma lei feita e interpretada pelo Poder 
competente e sobre a l~gitimidade ela qual já se havia ma
nifestado o Supremo Tribunal Federal e elle proprio que 
assim justificou o seu acto: 

"Foram mandados reverter ao serviço activo do 
Exercito e incluir no quadro "Q" das armas a que 
pertencem: os majores refor:nados Mario Clementino 
de Carvalho, etc., etc .... , S;)rn direito a l)ercepoão de 
·vantagens atrasadas. visto ter sido illegal o acto que 
os reformou em plena viaencia da leí n. 4. 242, de 
5 de Janeiro de 1921', que em seu art. 42, determinava 
sua pu.ssagem pnra o aUudido quadro." 

Tal era a situacão em que se encontrava:n os docentes 
vitalícios de cadeiras militaras, quando o Governo Proviso
rio baixou o decrelo n. 23.795, cujas dispositivos são os 
seguintes: 

Art. 1.0 Ficam revogadas as leis ns. 193-A, de 30 
de janeiro de 1890 (art. 6°), etr.., etc., e 4.24.2, de 5 
d!l Janeiro de 1921 (art. 42), para cumprimento da 
lei do Ensino Militar, que baixou com o decreto nu
mero 22.3150, de 1'2 de Janeiro de 1933. 

Art. 2.o As ínclusi5es de docentes militares no 
quadro "Q" ficam annu!ladas, devendo os que esti
verem providos em cadeiras militares ser conside
rados com suas commissões terminadas. As rever
sões de docentes militares reformados ao serviço 
activo feitas ou pleiteadas, depois do anno de i918, 

· sob os fundamentos constantes do art. 1° des
te decreto, ficam tambem annulladas em seus actos 
ou sentenças. Para todos fica restaurada ou man
tida a situação em que regularmente se encontravam 
e as condições, então estabelecidas para o predi
camento da vitaliciedade. 

Paragrapho unico. O Governo, quando convier 
aos interesses do Exercito, po:lcrá permiltir aos aitin
gidos pela disposição precedente a opção entre o ma
gisterio e a actividade militar. 

Art. 3.0 O presente decreto e os actos decorren
tes ficam excluídos da apreciação judiciaria, não 
lhes podendo ser oppostn qualquer disposição de or
dem constitucional. 

Tão incomprehensivcl pareceu ao proprio Governo esse 
decreto que se fe~ necessario um aviso do Ministro d!1. 
Guerra, ao Chefe do Estado M!!.ior do. Exercito, para dizer a 
intenção do mesmo Governo quanto a sua applicacão. 

Eis o aviso publicado "'m varias jornaes: 

O General Góes Monteiro, Ministro da Guerra, regula~ 
rizando a situação dos docentes militares, declarou ao Chefe 
do Estado l\Iaior do Exercito que, segurdo a intencão do Go-
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verno, na applioação do decreto n. 23.795, de 23 de Janeiro 
de :1934, que extingue o quadro "Q" e consolida a situação 
dos docentes militares, será observado o seguinte: 

10 - os docentes militares, offíciaes reformados do 
Exercito, ficarão na situação em que se acham actualmenle, 
vitaHcios em suas aulas, com as vantagt>ns pecuniarias a que 
fizeram jús quando lhes foi concedida a vitaliciedade. 

20 - Os docentes militares, officiMs effACtivos do 
Exercito, incluídos no quadro "Q" depois de :1.918, abrangi
elos pelas disposições do art. 2° e paragrapho unico, perde
rão a vitaliciedade, bem como as vantagens do art. i1 da 
lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910; os professoreg dP 
assurnptos militares passarão a ser pr'Jfessores em commís
são, considerando-se esta como terminada no dia da publi
cação do decreto no Diario O!!icia!, e serão t ransferidos 
para o quadro ordinarío de St1as armas ; os professores de 
assumptos não militares se optarem pelo magisterío, serão 
reformados, voltando á situação em que se encontravam 
antes da reversão sem ficarem ~uje1tos a qualquer indemni
zação aos cofres publicas; os mesmos professores, se opta
rem pela actividade militar e se forem considerados nas 
condições do citado paragrapho unico serão exonerados de 
seus cargos no magisleri o e continuarão, sem solução de 
continuidade, nos quadros de suas armas, mediante transfe
rencia para o quadro ordinario. 

3° - Os docentes que puderem declarar a opção de que 
trata o paragrapho unico do. art. 2°. deverão manifestai-a 
em requerimento dirigido ao Ministerio da Guerra dentro 
de 30 días, a partir da publicação do decreto no Diario 0(
ficial. 

Por ahi se vê claramente,. que os docentes de cadeiras 
militares, vita1icios por lei do Congresso e Accordãos do Su
premo Tribunal Federal, foram summariamente demittidos 
de seus eargos, perdendo, além da vitaliciedade, as vantagens 
em cujo gozo se achavam, não obstante contarem de i 7 a 
22 annos de magisterio. 

Releva observar que, pelo avi~o, acima transcripto, fo
ram excluídos dos effeitos do art. 2° e paragrapho unico do 
decretu n. 23.795, conLinuando, port"lnto, vitalicios: um 
docente de ·cadeira não militar (dos 5 que reverteram pelo 
decreto de i4 de :Maio de 1931) e dois de cadeiras militares 
que já se achavam no quadro da· reserva., e um, tambem de 
cadeira militar, que foi transferido para esse quadro pe,lo 
mesmo decreto que aos demais demittiu (decreto de 1 de 
Marco de 1934) • 

Ainda mais: em consequencia do decreto n. 23.795 só 
foram exonerados os professores vitalicios de rr.aterias mi
litares da Escola Militar. Os professores vitalicios da Es
cola Naval cuja situação jurídica é a mesma dos seus colle
gas da Escola Militar, continuam como estavam no gozo de 
todas as regalias e vantagens inherentes aos seus cargos 
sem prejuizo de seus postos. 

A injustiça do acto de prepotenci9. praticado contra os 
docentes de cadeiras militares, resalta da prohibição ex
pressa no art. 3° do citado decreto n. 23.795; "O presente 
decreto e os aetos decorrentes ficam excluídos da apreciaoão 
judiciaria, não lhes poaendo ser opposta qualquer dísposir;ão 
de ordem constitucional". 
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Claro que a parte final deste artigo restringe a sobera
nia da Assembléa Constitumte. 

Assim, privados do mais elementnr dos direitos confe
ridos aos cidadãos estrangeiros domiciliados no territorio 
nacional, muito embora sujeitos á e:dradicc;ão por crimes 
communs e infamantes praticados em seus paizes de ori
gem, qual seja o do recurso ao Poder Judiciario, appellarn, 
os docentes de cadeiras m1litarPs da Escola Militar, para o 
digno membro da augusta Assembléa Constituinte, afim de 
que coopere com o seu grande valiment.o, para que lhes se- · 
jam restabelecidos os direitos de que f<Jram despojados pelos 
dispositivos do mencionado decreto. 

Encerrada a. discussão e adiada a votação. 

N. 71- 1934 

Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Requeiro, por intermedio da Mesa, ouvida a Camara dos 

Deputados, que o Mini8lerio da Eiuca.ção e Saude Publica 
informe, com urgencia: 

Quaes as clausulas do contracto assignado pela Funda
ção P.ockfeller, com o Governo da União, sobre o servico da 
Febre Amarella. 

Sala das Sessões, 27 de Setembro de 1934. - Antonio 
Rodri(JU.Ct. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

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

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

Comparecem mais os Srs.: 

Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Age
nor Monte, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Figueiredo Rodri
gues, Xavier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de 
Souza, Odon Bezerra, Pereira Lyra, Souto Filho, Solano rla 
Cunha, Simões Barbosa, Valente de Lima, Izidro Vasconce1los, 
Sampaio Costa, Magalhães Netto, Negreiros Falcão, Paulo Fi
lho, Ruy Santiago, Adolpho Bergamini, Nilo de Alvarenga, João 
Guimarães, Raul Fernandes, Acurcio Torres, José Eduardo, 
Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Ribeiro Junqueira, José Braz, 
José Alkmim, Clemente Medrado, João Penido, João Beraldo, 
Daniel de Carvalho, Waldomiro Magalhães, {larlota de Quei
roi, Cardoso de Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, 
Sampaio Vida!, Plínio Tourinho, Minuano de Moura, Mario 
Manhães, Walter Gosling, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, 
Euvalçio Lodi, Mario Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, 
Roberto Simonsen, Moraes Paíva. (5~). · 

Deix:am de comparecer os Srs. : 

Antonio Car-los, Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora. 
C!ementino Lisbôa, Alvaro Maia, Manoel Reis, Cunha Mello. 
Luiz Tirelli, Alfredo da Matta, Abel Chermont, Leandro Pi
nheiro, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho Soares, Godoir~do Vianna, Ma:x:imo Ferreira, Pires 
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Gayoso, Freire de Andrade, José Borba, Jehovah Motta, Silva 
Leal, Martins Veras, Vellozo Borges, Barreto Campello, João 
Mberto, Arruda Falcão, Luiz Cedr<>, Arruda. Camara, Arnaldo 
Bastos, Augusto Ca.val!canti, Aide SampaL'O, Osorio Borba, 
Humberto Moura, Guedes Nogueira, Antonio Machado, Lean
dro '-la c i e l, Augusto Leite, J. J. Seabra, Prisco P araiso, Cle
mente Mariani, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, 
Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, .:\.t
tda Amara-l, H<lmero Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado. 
Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Siva, Lauro Passos, 
Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Carlos Líndenbeng, Uo
dufredo Menezes, Lauro San lus, June~ Rocha, Pereira Car
neiro, Olcgario l\1~rin.nno, Cezar Tinoco, Alipio Cos'La!lat, 
Cardoso de Mello, Buarque Nazareth, Rias For-tes, Mello 
Franco, Adelio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão 
de Lima, Matta Machado, Deiphim Moreir a, Simão da Cunha, 
Furlado de M.enezes, Christiano Machado, Polycarpo Viotti, 
Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, 
Licurgo Leite, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, João 
Alves, José Christíano, Plinio Corrêa de Oliveira, TheotouiCl 
Monteiro de Barros, Rodl'igues Alves, AL'lleída Camargo, Mario 
Whately, Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, Hyppolito do 
Rego, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Antonio Covello, Sam
paio Vidal, Domingos Vellasco, Generoso Ponce, João Villas
bôas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, 
Idalio Sardemberg, Nereu Ramos, Adol"pho Konder, Aarão Re
bello, Carlos Gomes, Simões Lopes, Demetrio Xavi·er, Victor 
Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Raul Bitten
court, Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, \Valdemar Reikdal, 
Mal'tins e Silva, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Layd
ner , Eugenio Monteiro de Barros, Milton Carvaho, Augusto 
Corsino, J-oão Pinheiro, Horacio Lafer, Gastão de Brito, Tei
xeira Leite, Oliveira Passos, David Meinícke. (132). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa~ 
.recimento de 118 Srs. Deputados. 

Não ba numero para as vota~ões. 

12 

O Sr. Acyr Medeiros - Sr. Presidente, peço a palavra, 
I>ela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor 
Deputado Acyr Medeiros. 

o Sr. Acyr Medeiros (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra. apenas -para enviar á Mesa um requeri::nent.o 
que formulei ao Sr. Ministro do Trabalho, no sentido de s~
rem prestadas á Camara informações sobre os motivos por 
que aquelle departamento da administração publica até hoie 
não fez entrega das casas construídas, em Bemfica, para 
operarias. Tenho sido interpellado innumeras. vezes a esse 
J)roposito, sem que, entretanto, JlOSs:J. satisfa~er aos desejos 
de meus ·companheiros de luta. (Muito bem; muito bem.) 
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13 

O Sr. Adolpho Bergamini - Sr. Presidente, peço a pala
vra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o senhor
Deputado Adolpho Bergnrnini. 

O Sr. Adolpho Bcrgamini (Pela oTdcm)- Sr. Presidente, 
os acont.ecirnentos, qne s~ desem·,llam no Pará e têm levan
tado o clamor de todos quantos amam o Brasil não cessam. 

Eis qne rla capital rlaqnelle Est.arlo do Norte me vem 
o seguinte telegrarnma, firmad0 pelo egregio jornal1sta, e:!:·-· 
parlamentar, Sr. Paulo Maranhd.o, e concebido nos seguint~>:; 
termos: 

"Deputado Arlolpho Bergamini - Rio - De Be
lém do Pará - ProtestJ vistoria descobrir suppos+.D 
sublerraneo existente edifício folha com deposito ar· 
rnamento pretende policia inutilizar prélo installações 
typographicas. Ed ifício jornal que continúa interdicta
do policia não permíttindo nem entrada director está 
fechado procqrando esta chave em falta qual procede
rão provavelmente arrombamento. Com esse intuito 
nem havido hoje reuniões redaccão ~mario" Estado 
entre pessOas tomal'am parte ataque folha. Rogo di
vulgar communíear Ministro Justiça altas autorídad ~~
- Paulo Maranhão." 

0 SR. ACURC!O TORRES - 0 Maior Barata é insaciave[ 
nas suas violencias. 

O SR. ADOLPHO BERGAMlNl- E' exacto. 
Como vê V. Ex., Sr. Presidente, obstina-se o lnterven.

tor no Parâ em espalhar o terror pelo Estado, desmand:mdo
se contra a liberdade da imprensa, o!fendendo o patrimoil~o 
daquell~: jor.ual, que tem uma repercussão formidavel e'Tl 
todo o Norte sonão no Brasil inteiro, e attentando, ainda~ 
contra a vida, contra a propriedade de quantos estejam e·n· 
corrente opposta á sua política. 

O appello ao Sr. Ministro da Justica daqui o 1ormu1o~ 
in1elizrnen te, sem grande esperança de ser acolhido porif"e, 
sem embargo de saber das nobres e e1evade.s int~E~o-ões do 
Sr. Dr. Vicente Mo, percebo - e tenho disso, por facto~ 
concretos, a certeza - que a poõição do Ministro do Governo 
Getulio Vargas lhe tolhe a liberdade de acção, lha cerceia. 
os movimentos, o emperra de tal arte que os pmprics amigo~ 
se acham apprehensivos sobre a maneira pela qual po~sa, 
sair-se do labyrintho político em que se está debate'ldo. 

Cumpro, tooavia, o dever de, attendendo á so'icita.;'i.O' 
recebida do ex-collega de Camara dos Deputados e illustl•e 
confru.de de imprensa, Sr. Paulo Maranhão, dar, por este 
mei-o, conhecimento á nação dos acontecimentos que s~ des
enrolam no Parâ, a:ppellando, no desempenho da inr.umbl'n
cia, p:ara o Sr. Ministro da Justiça, afim de ordena~ provi
dencias immediatas tendentes a fazer cessar o estado de' 
coisas que attribulam a população daquella unidade federa
tiva, a qual. sob a administração politica do Sr. Ma.ior B'l
rata, se encontra profundamente convulsionada. (Muito bem; 
muito llem.) 

G. D. -VOLUME V 18 
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14 

O Sr. Acurcio Tor res - Sr. Presidente, peco a palavn, 
pela ordem. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra C' nobre Deputado, 
para levant ar uma qucsliio de ordem. 

O Sr. Acareio Torres - Sr. Presidente, prometto a 
a V. Ex. levantar questão de ordem, tal qual fez o meu 
nobre collega, Sr. Adolpho Bergnmini. 

0 Stt. AouLP!l:O BERGAM INI - E tal qual tem feito todos 
os oulr o3 illustrcs companheiros. 

O S:r. Presidente - O Sr . Depu tado Adolpho Bergarni
ni declarou que desejava pôr ordem no que estav'l ~m 
desordem, não levantando, rropriamente, uma questãú de 
IJrdem. Deb:ei S. Ex. conclu ir seu discurso, esper ando que. 
no fim, a suscitasse. Em todo caso, já dei a palavra ao Sr. 
Deputado Acurcio Torres e espero que S. Ex. levante u ma 
questão de ordem, porque estão inscriptos outros oradores 
em e..wlicação pessoal. 

O Sr. Acurcio Torres (.Pela ordem) - Sr. Presidente, 
{enõo V. Ex. me chamado a atteneão par·a o facto d~ haver o 
nobre Depu tado Sr. Adolpho Berg-amini falado par3 pôr or
dem em coisas do E stado do Pi!rá. po~so gat'antir ::. V. Ex. 
que. nas palavras que vou proferir, pntendo segt>ir ,,s pa~
sos desse i Ilustre repre~entante do Districto :Federai : quero 
r•f•r ordem em coisas administrativas do Estado :yu~. jun• a
mente com V. Ex .. Sr . Presidente, tenho a honra de re
presen tar nesta Casa . 

A Constiluiçiio i<'eder·al. que - se não me falha a roemo
ria - está em vigor desde 16 de Ju lho. pois que na brn~> 
desse rlin, en tre as salvas de nossas forças. o hymnn nacional 
tocar! o nqu i dPnf.rn ~ as bcJiis~imas palavras do Presidente 
Antonio f;arlvs. foi promulgada. está sendo mal entendida por 
uns r. "~quer. comprehendida por outros. 

E. para que ciJP.gnernos ú conclu;ão de que não é enten
dida por un~ e niio qner ~cr comprehendida por outros. bas
tante ~" I o!'nn que Nl n~r.enl ue a V. Ex .. repetindo o que 
tn!vr1 o ;;~n •nh-r.onscicntc c~teja a lhe dir.er, que, se diffe
renciacão existe entre a Carta Politica de 16 de Julho c :1 de 
.24 de Fevrciro clla reside, principalmcnlP., em que esta u lti
ma. na pnrlr a t.tin~;n lt:> aos funccionnrios nublicos. restringia 
os ~~n~ rl i~no .<it h·o~ no loc.anle a dil·citos c dP.veres dos ser
vidores chamados do quad ro federal. E a Carta de 16 flll .Tu 
lho. nes~c mesmo particular - quan to a deveres c direitos 

J.lo funccionnlismo - foi além. pois que p rocurando provêr a 
todos os cargos, quer federaes. quer estadoaes, quer munici
paes. no T itulo 7° do Capitulo sobre "Funccionalismo Pu
blico", declara taxativamente que são funccionarios publicos 
todos aqucllcs que percebem vencimentos. directa ou indire-
ctamente . · 

Se a Constituição Federal estabelece que sáo funcciona
rio~ todos aquelles que têm uma funcoão publica, sem res
tringil-a á federal; e de.,de que, em dispositivo seguinte. de
clara que os funccionarios são responsaveis perante a fa
zenda nacional, a fazenda esladoal e a fazenda municipal, é 
claro e insophismavcl, Sr. Presidente, que a Constituição 
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. quer atfribuir direitos e deveres, em igualdade de condicões, 
a todos os c.idadãos que, em qualquer departamento da admi
nistração publica - federal, estadoal ou municipal - pres
tem serviços á nação. 

0 SR. PACHECO E SILVA - Permitta V. Ex. um aparte: 
·vedando, mesmo, as accumulações de cargos publicas remu
nerados. 

O SR. ACURCro TORRES - Ainda mais, Sr. Presidente, 
. como bem lembra o nobre representante de São Paulo, Sr ,· 
Pacheco c Silva. tanto a Constituição quíz nivelar em direitos 
c deveres todos esse~ servidores sem os distinguir por suas 
fuucções federal, esladoal ou municipal, que, depois de res
ponsabllizal- os perante ll. Fazenda, vae mais alóm, c declara 
que nfLO sli.o permiltidas as accumular.ões de cargos federaes, 
es~adoaes ou municipaes. 

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que, se a Carta Ma
gna procurou proLcgcr, amparor c dar responsabilidades aos 
funccional'ios, sern a preoccupaçli.o de legislar tão só para os 
federacs, mas cxtendendo a sua acção até os servidores dos 
municipios, é logico que, clesde 16 de .Julho, o Titulo VII da 
Lei Baslca, que se refere ao funccionalismo publico, está em 
vigor em todo o territorio da União. 

No meu Estado, no de V, Ex., Sr. Presidente, não vem 
sendo cumprida a Constituição. Quero crer que seja menoo 
pela má vontade dos administradores para com os funcciona
rios, do qne pela má interpretação que aos textos constítu
cionaes está dando o nobre, honrado e intelligente secreLario 
do Interior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

A Constituição Federa1, - particularizemos o caso -
no n. 10, do artigo 170, estabelece: 

"Os funccionarios terão direito a ferias annuucs, 
sem desconto." 

Na segunda parte desse mesmo inciso accrescenta: 

·'E a funccionaría gestante a tres mezes de licença, 
com vencimentos integraes." 

Verá V. Ex., Sr. Presidente, que, emquanto no Estado 
do fiio de .Janeiro o 'l'ribunal de Con tas entende que esse dis
positivo da Constituição da Republica revogou, de modo e:K
presso, uma determinação do Regulamento da Instrucção 
Publica daquetle Estado, que só admittia á gestante- o goza 
de dois mezes de licença, o Secretario da Justir;a, depois desses 
julgados do Tribunal de Contes, can<~ellou licenç.as concedidas 
na forma do n. 10 do artigo i 70 do Pacto Fundamental da 
l'iação, para declarar que a funcc.ionaria gestante, no nosso 
Estado, só teri tres mczcs de licenca ·quando a Constituição 
estadoal estabelecer, como uma de suas normas, essa medida, 
ou melhor, quando a Constituição fluminense transportar 
para o seu bojo a providencia do n. 10 do artigo 170 da 
Constil uição Federal. 

Quer isso dizer , Sr. Presidente, que o Secretario da Jus
tiça do Estado do Rio de Janeiro, julga que esse dispositivo, 
que protege os funccíonarios publicas da união, dos Estados 
.e dos Municípios só poclerâ amparar os funccionarios flumi
nenses se assim o entenderem os Constituintes do Estado, a 
serem eleitos em !4 do mez proximo. 
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Tenl1o em mãos o "Diario Official ~ do Estado do Rio d~
Janeiro de 6 de Setembro de 1934, cnde se lê a opinião' de 
Sr. José Malloso, que V. Ex. conhece, Sr. Presidente, mero- · 
bro illustre do Tribunal de Contas, e::tpendida em sessão desse· 
mesmo Tribunal. · 

S. S. disse que havendo a Constituição Federal em seu 
artigo 170, § 1 o, estabelecido que a funceionaria gestante t em-. 
direito a tres mezes de licença com os vencimentos integraes, 
por esse motivo dera regist ro aos títulos concedendo licença 
por aquelle prazo, com todos os provenlos do cargo, a uma. 
direci.Ora de grupo escolar e a uma adjunta effectiva, consi
derando r evogado, nessa parte, o artigo 317 do Regulamento• 
n. 2.383, de 28 de Janeiro de 1929. 

Como disse a V. Ex. , Sr. Pnsidente, algumas funccio
narias &t!~lanles pediram licença e o Secretario :;.s concedeu 
pelo prazo de lres mezes, na forma do n. i O do art. t70 da . 
Constituição . Dias depois, outra funccionaria solicitou o mes-· 
mo e o Secretario, indeferindo esse pedido, revogou as con
cessões anteriores, com o seguinte despacho: 

"Concedo apenas dois mezes por entender que o· 
preceito invocado da Constituicão Federal só deverá 
ser applicado no Estado a partir de quando tenha Ie
gislal)ão estadual regulamentada a especie dentro dO· 
prazo que aos Estados foi concedido para a sua con
slilucionaEzal)ão pela propria Constituição Federal de· 
1'6 de Julho". Ficam, consequ~ntemente reduzidas 
para dois mezes quaese<uer licenl)as do mesmo ge
nero que, inadvertidamente, foram por mim deferidas 
em prazo superior ao do art. 317 do Regulamento da, 
Instrucção P ublica" . 

Não ba duvida, Sr . Presidente, que o que está oo pé é · 
a Constituição Federal. E sabe V . Ele . que não se pofie 
interpretar a lei de modos diversos para o mesmo fim. Os. 
:runeelonar!os de São Paulo acham-se no goso dos favores 
estabelecidos pela Constitui~ão porque o Govemo paulista. 
considera como estando em vigor, para os funcoionarios es
taduaes. os dispositivos do art. i 70, sem precisar que a. 
Assembléa Constituinte local o mesmo determine, porque 
tratanoo-se de normas firmadas pela Constituição Federal, 
têm que ser obedecidas !)elas legislacúes dos Estados. 

Assim entende tambent o governo de Pernambuco, se- · 
gundo informações seguras que tenho. 

Creio que o mesmo succede com os demais governos. 
No nosso E5tado, entretanto, . assim não se quer enten

der. E' prMiso que tal não aconteça, porque foi com aquelle 
espírito que os 254 representantes do povo nesta Casa con
sideram o assumpto, ao elaborar a Constituição de 16 de · 
Julho . 

Apresento. Sr. Presidente, uma indicacão em que peco· 
que a Mesa, ouvida a Camara, officie ao Sr. Ministro da J us
tica, solicitando de S. Ex. as necessarias providencias no · 
sentido de serem cumpridas, desde já, as normas estabele
cidas no Tilulo VII da Constituição Federal, no tocant e aos . 
funccionario8 pub!icos . . 

A Camara não t em numero . Acredito, pelos navios que 
sahem e pelos trens que pa.rtem. q~1e de dia para dia esse 
numero diminua, e nem sei mesmo se, nas vespera& de 14 de.· 
Outubl'O, teremos sequer a Mesa para as nossas sessõP.s . .. 
(Riso.) 
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Assim, Sr. Presidente, mandando á Mesa que ainda exis
.te a indicacão, formulo daqui um appello ao nobre e digno 
. Ministro da Justiça, para que S. Ex. providencie, como lb.e 
cumpre, antes do pronunciamento da Camara, porque te
nho receio de que a indicação, apresentada nos ull!mos dias 
de Setembro e nas vesperas do pleito, só encontre numere 
para seu julgamento - quem sabe, Sr. Presidente? - de
iJOis de apuradas as eleif;ões a que vamos proceder. 

Não ignora V. Ex., Sr. Presidente, que os eleitos, estes 
.accorrerão depressa á esta Casa, mas os que souberem que 
não voltam, por certo se deixarão ficar pelos seus Estados, 
uns dando graças a Deus de aqui não terem tornado, desi

.ludidos da vida polilica da Nação, e outros, lamentando a 
má comprehensão que das suas altitudes e de seus gestos tive
ram as mesmas populacões que aqui os mandaram em 3 de 

.Maio de 1933. 
Ahi fica o appello. Estou certo de que o Sr. Ministro da 

.Justiça, emeríto comtitucionalista, professor de direito, in
terpretando a Constituição, como a interpretaram aquelles 

.IJ.Ue a fizeram, offic:iatá aos interventores federaes para que 
a Magna Carla, no tocante aos funccionarios publicas dos 
Estados, seja respeilad:t em todas as unidades federativas do 

.-Brasil, como está sendo cumprida nnquclla que S. Ex. re
,presenta no Governo da Republica. (Muito bem; muito bem.) 

15 

O Sr. Nogueira Penido- Peco a palavra. 

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

O Sr. Nogueira Penid<~ (Pela ordem) - Sr. Presidente. 
communico a V, Ex. que vou tratar da questão de ordem 
suscitada pelo nobre representante do Estado do Rio de Ja
neiro, Sr. Acurcio 'J'orres, e, paru tanto, i)Or nímia genti
·leza, tive a ncquiescencin do nobre Deputado Sr. Alvaro 
Ventura. 

O Sr. Presidente - Como se! que o Sr. Deputado A.l
.varo Ventura cedeu a V. E:c alguns minutos de· sua inscri
pção, vou cl::.r a palavra a V. Ex. para uma explicação 
·pessoal, 

Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Nogueira Penido (Para explicação .pessoal) -
Trata da situação do funccionalismo publico, defendendo a. 
·adopção dos dispositivos da Constituioão que se referem aos 
·servidores do Estado. Fica a proposito da indicacão apre
sentada pelo Sr. Deputado Acurcio Torres, afim de que a Mesa 
da Camara officie ao Sr. Ministro da Justiça, solicitando pro
.videncias no sentido de serem cumpridas, no Estado do 
.Rio de Janeiro, normas estabelecidas pela nova Constituição 
no tocante aos funccionarios publicas - o orador vem á tri
buna no intuito de dar o verdadeiro elemento historico de 
textos invocados. Declara, em relação ao facto apontado pelo 
representante do Estado do Rio de Janeiro, de não estar sen
.do cumprido, naquelle Estado, o dispositivo constante do nu
:n~r~ 10 do art. 170 da Constituição, maleria apresentada D() 

.1mcw dos t:rabalbos da Assemhléa Constituinte, pelo orador ~ 
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por seu collega de represent.ação Sr. Moraes Paiva, em emen
da ao Ante-pJ.>ojecto. Segundo essa emenda "a mulher em 
estado de gravidez, terá o direito a uma licença por dois me
zes, e com lodos os vencimentos, a -contar do ultimo mez .de· 
gestação, mediante previa inspecção m&dica". Posteriormen
te, designado pm·a J.>elatar o capitulo referente ao assumpto, 
em companhia do D~putado pelo Espírito Santo Sr. Fernan
do de Abreu, incluíra no seu substitutivo a referida diSJ)Osi
c;ão, que l'eproduzia medida já contida na legislação federal, 
na de varios Esl~dos e na do Districto Federal. 

Na segunda discussão rio projecto constitucional, o 
leader da bancada paulista, Sr. Alcantara Machado, com a 
alta autoridade decorrente não s6 dos seus preclaros meritos, 
ma~. sobrelm.lu, do facto de ser S. Ex., ha muito, cathedra.ti
co <lo !\'lcdicína Legal da Faculdade de Direito de São Paulo, 
entendun aCP.rtarlo augmenlar de dois para tres mezes a li
cença ·Cspeci;~l confP.rida á mulhar gesto.nlc, quando n o exer-
cício de funcção publica. · 

Offerecida a emenda nesse sentido, coube-lhe na quali
dade, ainda, de relator, acceitar o alludido principio que, 
afinal, em virtude de ~ssenLimcnto expresso do ·plenario, 
vem a ser insc ripto na ·Constituição de 16 de J ulho. 

Figurando, assim, no novo Estatuto político, o disposi
tivo que reza -"a funccionnria g-estunte terá o {!ireito a tres 
meze.> de licença com vencimentos integraes", resta, apenas 
saber se esse dispositivo diz rcspeit~ somente ás funciona
rias federacs ou ~e é de ordem geral, abrangendo todas quan
tas, no exercício da funcçiio publ ica, presLam serviços á 
União c aos Estados. Affirma o orador, que, ainda sob esse 
aspecto, uma vez que delle, igualmen te, cogitara, no começo 
dos t rabalhos consLiLucionaes. proponho emenda, 1tambem 
snb~crip!.a pelo seu <lis Linc lo collet;a Sr. Moraes Pa iva, deter
minando dt' modo claro, taxa tivo. Lcrmin nn1c, que a5 garlln
tias e os direitos assegurados na Cons tituição, seriam ex
tensivo nos funcoionarlos dos Estados ~ do Districto Fr;,deral. 

Accr escen lou que justificara a sua emenda citando dis
po,it.ivos das Constituições da All()manha o da Austria, c mos
trando que nesses paizes, foram consideradas como rla maior 
importancia as relações entre u funccionurio e o Est:J.do assim 
tambem se devendo proccdet· no Brasil. 

Em SL'SL<ida, fez ver que essa emenda só deixará de !;C!" 
accci ta. devido a impugna()ào ria chamada " Commis~ão tri
na~, cnn~li luida dos insignes juri scon,ulto~ Srs. Cat·los Ma
ximiliano. Raul Fernandes c Levi Carneiro, predsamcnte 
pelo prcsuposlo de que regulando no Ulu lo VIl rl~ r.onstl
l ui,.:fon t{ue imcr!'YC ''Dos funecionarin~ pulllico~ - não só 
a condir,ão dos sC't·virlorr;; da União rna~ tambcm n sit.uacfw 
dos serv irlori'S dos E'tados, a mesma emenda n ilo linha ne-
cessidade de ser inclnida . . 

Assim - concluiu o Sr. l'iosuei r::t Penido - os direitos 
fundamentaes, assim como as obrigações, inscriptos uns e 
outras em nossa Lei Suprema, dizem respeíl11 quer aos 
funccionarios f~deraes quer aos estaduaes. 

Aproveitando o. opportunidade de estar na tribuna, e em 
resposta ás innumeras consultas lhe têm sido endereçadas -
passou o Deputado da classe a da!' interpretação que jul
ga a mais acertada ao dispositiv-o iio art. i70, n. I, da Cons
tiLuição. 

Expõe o Sr. Nogueira Pcnido que a matel"ia do mesmo 
constante havia s ido redigida pela Commi5são nomeada pelo· 
Gov~rno, da s~guint'! fórma: "O quadro dos funccionarios 
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-publicas ·com-preenderá todos os que exerçam cargos publico!, 
em caracter permanente" . 

. No substitutivo que apresentou e foi approvado pela 
Assembléa, o dispositivo pnssou a ser, conforme consl.a da 
Constituição, o seguinte: " O quadro dos funccionnrios pu
blicas compreenderá todos os quP. exercam cargos publicos, 
seja qual a forma de seu pagamento". 

Segundo os seus termos claros e precisos, semelhante 
d\spositivo compreencle todos os encai'regados da arrecadação 
rle rendas - colJ.eclores escrivães - merecedores, como 
Quaesquer outros servidores do amparo do Estado -- dl}eito 
á li~ença e a aponsentadoria - tanto mais quanto alem de 
outras exigencias ainda prestam determinada fiança. 

Disse ainda o Sr. Nogueira Penido que em. face do que 
expusera assistia inteira r~<J.o ao digno Deputado flumi
nense Sr. Acurcío Torres dirigindo nm appello ao Sr. ?llinis
tro da Justiça para que, no Eslado visinho, á semelhança do 
que está fazendo o glorioso Es!arlo de São Paulo de tão gran
des respon::abilidades na campanha pela I'00onsl.i lucionali
za6io do Paiz tenlta imperío ab,nl11lo :1. Consl.itui~ilo d~t Re. 
publica. 

Assim - terminou o Sr. ::>ogllcira Pcnirlo - cot·t-c-mc 
o dever de apoiar o gesto de mnu nobre collcga, cmhma estan
do certo de que o primeiro a provirlenciar pal"a que a Le: 
Suprema seja acatada no Estado do Rio de Janeiro, será o seu 
digno e illustre interventor o Sr. Commandante Ary Parrei
ras, cuja administração, em verdade sinceramente tepublica
na e probidosa, ha de tambem ser a,;signalada. como rcspci
dora dos mandamentos da Constituição a que todos estão 
sujeitos sejam mandatarios do pode1·, na sua mais alta ex
pressão, seja o mais humilde dos cidadãos. 

Durante ç; dísCU~"SO d'.' Sr. No;\'lleir~ Penido, 
o Sr. Christovão Barcellos, 20 Vice-Presidente, 
dc1xa a ca;Jeir;, aa nrr•õlclcnc:a, ll'lü é uceuparla 
pelo Sr. Thomaz Lobo. 1° ~ecrutarío. 

16 

O Sr. Presidente - Tçm a Palavra, pat·a cxplit:aPcão pes
soal, o S1·. AlYa1·o Venlm·a. 

O Sr. Alvaro Ventura (Pnrn e.1:plicaçiio pessoal) - Sr. 
Presidente, os jornues publicaram, ha dias. um telc
gt'lllllrna d~ São Paulo, dizendo te1·cm sido presos ali, quando 
dcsf'rnba!'Cõlvam na estaçfLO 1Jo Norte. os companheiros Henrique 
Covr<; e Augu~lo Besuche. Essa noticia é, em parte, falsa, se
IllH)I' Pr~sídcntr.. Hcn,·ique C:ovre e :\ngmto Bcsuchô fol'am 
presos aqui, no Rio de Janeiro, pelos bcleguins do ~apitüo Fe
linlo i.\lullor e ~mbarcarlos :í forca para São Pnulo, à cuja po
licia-politlca foram entregue,;. For::..m presos aqui, no Rio de 
Janeiro, quundo transitavam tranquillamente por uma das 
ruas dP~ta capital. Foram mandarlps para São "Paulo por dr.is 
motivos bastante claros: primeiro, para impedir que a pres
são das mas:-as do Disf.riclo Fed~rai irnpuzesse sua liberdade 
immediata; scgtllldo, para dar a entender que as 'li"•'·IJr..< que 
C•ra irrom;:Jcm em Sfio Paulo, nfio são uma consequencia lo
gicn c na! t:ral rJa sHm~ç,5o de exploração e oppres~ii.·J em r1ue 
ali lambem vive o proletariado, mas a. obra de alguns agita
dores enviarias especi::llmente para isso, pela direcc;1b nacio-
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ual do meu ParLido. Trata-se, como se vê, de uma violencia 
tecida com todas as artes da iníarnia e que dá bem uma idéã 
dos processos loríuosos e m.edievaes de que se h.nça mãe 
para suffocar a luta independente do proletariado e das mas
sas populares. Henrique Oovre é militante do Soccorro Verme
lho Brasileiro e Augusto BesucM. da Confederação Geral d(} 
Trabalho do Brasil, organi<~a.ções de massas, sem partido, mas 
que por seguirem uma linha revolucionaria e se collocare.m 
corajosamente no terreno da lucta de classes, são a.lvo tam
lHllll Lias maiore~ peL·seguições e vilanias por parte dos feu
cJal-burgueze~ que tém a audaciil de falar em Ubcrdad<~ nv 
Brasil. 

Sr. Presidente, quero agora protestar, c_gm toda. a ener
gia, contra a protelação que o Superior Tribunal de Justiça 
EleJlor.al yern razendo do julgamento do requerimento de 
registro do Partido Commumst~. Todas as exigencias feitas 
pDr esse Tribunal foram imn.ediatamen(e satisfeitas pelo 
mesmo Partido. Todas as formalidades Jegaes for.am preen
chidas. O requerimento foi precedido de um arrazoado em 
que se demonstra de maneira cliJ.ra e irrefutavel o direito 
do Partido á existenNa pubJí,~a e legal mesmo no quadro das 
leis burguezas e de accordo com toàa a legislação promulga
da e elaborada pela burguezia. Duas sessões já foram reali
zadas pelo Tribunal após o cumprimento integral das exi
gencías feitas e, no emt.anio, nenhuma decisão tomou el!e a 
respeito. Que conclusão se póde tirar dessa attitude do 
Tribunal? Primeiro, que tal protelaoão lem como finalidade 
impedir que o Partido tenha uma margem de tempo suffi
ciente p.ara agitar seu programma e fazer· [lropaganda de 
sua chapa ás eleições. Isso evidentemente é uma coacção, 
uma violencia contra a qual protesto com toda a veheroen
cia. Em segundo logar, 6 'l'ribunal, ao que tudo indica, não 
encontra .argumentos serias para regeitar o pedido e, por 
isso, estuda meios e modos de fazel-o á custa de subtí!ezas 
que lhe •õslâu !.laudo tratos á bola. Nós Itão ternos illu~ões 
sobt·c o caracter de classe dos tribunaes da bur5uezia. Mas, 
desde já decLaramos aos jnize,; encarregados do julgamento do 
nosso pedido de registro que qualquer que seja sua decisão, 
favoravel ou negaliva, a voz do proletariado revo!ucionario 
do Brasii não deixar·á de se fazer ouvir nesLa Oamara atra
Yés dos rC!presenlan!.es do seu partido de classe, pois desde 
ha muito já tomamos as medidas r:.P.cessarias para annuHar 
essas manobras. Nossa legalidade, nós sabemos ~amo con
quistai-a: nas demonstrações de rua, na.s greves das massas, 
Pela pressão das mass.as. Quanto á nossa participação no 
Parlamento burguez, percam o somno de vez os Srs. fazen
deiros e mdustriaes. Da outra vez, foi negado tambem o 
registro do Partido e eu aqui estou. J?esta ve<~, o registro 
poderá ser novamente negado. M.as, nem por isso, estejam 
certos, deixaremos de estar aqui, em numero maior. A pro
telação do Tribunal só tem, portanto. um effeíto: desmas
carar ainC:a uma vez a famosa democracia burgueza, da pata 
de cavallG. das bombas de gazes lacrimogenios, dos canos je 
borracha e das facas de ponta dos ministros de Deus; pro
var que a justica i! uma justiça de classe. Devo mais dizer, 
Sr. Presideute, que de accorão com a propria lei burgueza 
ao Tribuual não assiste o direito de entrar no exame do 
Programma do partido, para regeital-o ou não. Esse ponto 
,iá foi, aiiás, sufficientemente esclarecido por um dos mi
nistros dnquelle Tribuna1, Sr. Carvalho Mourão, qu'ando 
dii'SP.. no seu voto favorave' ao registro do meu Pa~:tido, 
no unno passado, que "em nenhuma das disposições do Co-
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digo Eleitoral se encontra conferido a esses tribunaes (os 
tril>unaes eleitoraes), o poder de censura prévia aos pro
gramma;; dos I>artidos para admittil-os ao registro, que nos 
termos do artigo 99 faz-se automaticamente, por meio da 
-communicacão regulada no r.aragrapho unico do mesmo «r
tigo, desde que s~ satisfacam as exigencias meramente for
·maes ahi prescriptas (serem no sentido legal e scientifico 
um verdadeiN partida político e haverem legalmente adqui
rido personalid:>.de jurídica, pelo registro de que trata o 
·ar·tigo iS do Coctigo Ci'lil) ". Gomo vê, Sr. Presidente, não 
sou. eu quem o diz: é um ministro do proprio Tribunal 
E!e1toral, um jurisconsulto das classes dominantes, cujo tes-
temunho, parece-me. deve ser insuspeito aos feudaes e bnr
guezes. Não foi esse, aliás, o umco voto favoravel que teve 
o registro do Partido Communista, pois no mesmo sentido 
votou Lambem o Sr-. Monteiro de Salles. Agora, uegar que 
·o Partido Communista seja um verdadeiro partido politioo 
quando 42 mil operarias do Districto Federal e de Nictheroy 
incluem em seus planos de reivindicações a legalidade desse 
partido; quando a assembléa de frente unica realizada no 
Syndicato da Cantareira, com representaçõe.s de massa dos 
grandes syndicatos, telegrapha ao Presidente da Republica 
-exigindo essa legalidade; quando 10 mil operarios reunidos 
no Congresso Anti-Guerreiro applaudem a leitura do pro
gramma desse Partido, isso no mesmo momento em que se 
~uncede registro até a partidos inexistentes, com franqueza 
€ mais do que deploravel - é simplesmente monstruoso, e 
chega a ser- ridículo. O Tribunal Eleitoral se cobrirá de um 
ridículo profundo e passar:í a ser unic<.mente motivo de 
~scarneo ~e por acaso tiver a coragem de semelhante atti
tude - atLentatoria dos factos, em contradicção com a ver
~deira realidade. 

Por meu inte!'medio, o meu Partido, chama todos os 
trabalhadores a, seja qual for a decisão desse Tribunal, con
tinuarem lutando de fórma effectiva pela existencia publica 
e legal de seu unico partido de clasoe. Amanhã, realiza-se 
mais uma sessão do Tribunal Eleitoral. Sejam <:~:uaes forem 
$eus resullados, continuamos na barricada lutando heroica
mente contra a reaccão. 

Agora, Sr. Presidente, uma explícacão necessaria sobre 
a frente unica feita õJelo Partido Communista com os parti
dos Socialista--Proletário, Socialista, Trabalhista e Liga Tro
lskista. Não p.artícipa.mos d~ssa frente nnica. no terreno 
eleitoral, isto é, vamos ás eleições com o nosso pt:'Oprio nome 
ou a nossa propria legenda e a nossa propria chapa, não 
porque em pdncipio. não façamos com partidos de caracter 
proletario qualquer alliança transitaria nesse sentido, mas 
porque, neste momento, em que fundamentalmente nos em
penhamos na campanha pela nossa legalidaQe não podemos 
deixar de apparecer nas eleições com a nossa propri.a pl;ly
sionomia e os nossos proprios candidatos. Fazemos, porém. 
frente unica para a luta por um certo numero de reivindi
cacões do proletariado, mais sentidas por elle neste instante, 
e fazemos essa frente unica para uma acção conjuncta tanto 
parlamentar como extra-parlamentar, para uma verdadeira 
Juta concreta commum através de comícios e passeatas
monstros, de demonstrações de ruas, de assembléas e de 
greves e movimentos de massas através das quaes e não 
através de simples palavras se consolide de uma f6rma viva 
e palpitante a unidade de luta do proletariado. A frente uni
ca da qual participamos será uma frente unica popular 
ameaçada~ neste momento. 
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O pr·ograrnma de accão dessa frente unica já foi discuti
do numa r·eunião dos delegados de todos os partidos. A esse 
respeito quero ainda declarar que estamo.s de accordo em 
lut.ar pelos concretos desse progr.amma, isto é, pelas rei
vindicacões constantes do mesmo (como sejam liberdades dos 
pre~os por questões sociaes, dissolução da IJOlicia especial, 
liberdade de as·sociação, imprensa e reunião para todos os 
trabalhadores, liberdade syndical, etc.), mas não estamos de 
accordo com a plataforma de princípios que precede a apre
sentação desses pontos concretos e que está sendo diffundi
da cem as assignalur:J.s dos demais partidos. Nessa exposi
ç:lo d~ motivas se incluem, ao lado de uma anulyse total
mente fnl~a da situação, principias que se chocam violenta
lamcn l~ ~em os: n ossos, como por exemplo essa é uma ques
tão no ne>óo ver essencial - o ponto de vista 5obre o cara
cter da revolução brasileira, com a negação trotskista do 
campe3il<~ào ~omo uma das forças motrizes dessa revolução 
e até com a negação ás massas camponezas do direito de 
lulal'cm como taes por êuas proprias reivindicações, pas
s:mdo per cima da questão da aliíança operaria e campo
neza - para nós fundamcnl.:.l - c substituindo-a por uma 
mterpl'Cl'Áçr.o mec:.tnic~, unilateral, falsa, anti-dialectica da 
hegemonia do proletariado nu. revolução. Essa plataforma de 
princ1pio' foi elaborada sem a nossa participação c nós a 
dcsapprovamo;; inteiram~ntc 

R.c-~çn·amo-nos ainda o direito de levar á massa -tanto 
ela cidade como uo campo - as profundas divergencias que 
nos s eparam no campo da idcologi:t dos demab partidos, 
bem como de sugge1·ir a mais ampla discussão desses pon
tos d" vi~ta dlYei·gcnk~. B' preciso. entretanto, que se cons
úiie no me~mo tempo qu~ isso nrlO significa que não parti
Cipemos d.a frente unica nos termos estabelecidos, isto é, 
fn:lll<l unica de lula pela conquista de reivindicações con
r:rctas >entída~ pela ma~sa tr-abnlh;tdora. !'i' esse ponto não 
só fizemos a frente unica como a sustentaremos com a maior 
firmeza emquanlo t>lla se mantiver no terreno claro da luta 
•k clnõ;;e. l'ara maiot' COi'llrCLisação dessa luta, commum, 
rca lizu-se no dia 29, á noite, uma aRsemblé~ de ma~sas na 
"'rl1; da r;nião rio~ Fognislas, :~ qual comparcceriio repi"e
senl.nntrs d~ t.n<lns o~ partirlo~. Em nome do men Parf.ido 
convido o;; Lt·ub~I!J:IdoJ•es n comparecerem á nwsma, na qual 
•lcv~l'~<O sct' l.om~rJas I.lrlibcr.aç<ics importantes. Set·á esse 
mais um passo que depoi~ de 23 dr~ AgOELu t1ac·ão os lraba
JI~:ulor0~ dlt capH<~l do paiz e de Nictllcroy no sentido de 
uma lnl.a effpcl.iva contra a rc:lcçiío policiaL (Muito bem) . 

17 

O Sr. Presidente- Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. ~Iozart Lagc . 

O Sr. l\~ozart Lago (Pcwa explicru:<lo pcssortl) - Sr. Pre
siclentr., achava-me na ·Commissão de Legislacão Social 
quamlo, neste recinto, usou da palavra o meu nobre col-
1ega, Sr.Arnaml Peixoto, para wctestar contra os termos com 
que justifiquei uma emcnrla que offereci ao orçamento da 
l'Iarinha, parecendo a S. Ex., como tem se afigurado a out.ros 
illusires co!lega> e mesmo a pessoas extranhas a esta Ca>a, 
que eu h avi a sido infeliz ao usar de determinada ~xpressfLO. 

Ao cleixar a Commissiio, encor!Lrando-me com o meu 
particular amigo, ~1·. Rau1 Fernandes, tive por S. :Ex. a ex-
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plicacão, em certo sentido, da expressão que eu em\)l'egara,. 
aliás muito commum. Confesso. entretanto, que não a ,onhe
cia no sentido em que me foi revelada pelo Sr. Raul Ferna n
d es . Assim, o nobre l eader da maioria poder á dar o testemu
nho de que na primeira explicação de S. Ex. , eu mesmo :Jão 
entendia como se pudesse encontrar offensa numa expr·essão 
que eu usara, sem nenhum intuito pejorativo, ou mes mo in
confessava!. Mas o nobre collega, Sr. Lcmgrube1· Filho, 
a i:H'iu-me ma is a ir. telligencia, explicando- me que a minha 
r ef ereneia a "calhambeques da Mar inlm ", a lliada !i palavra 
" compP.f.P.ncia ", clava a entender que eu, ao p ropor a snppres
süo da verba de 40 mii contos para acquisição da esquadra 
nova, considerava os nos.:;os bril hantes offic iaes da Ma rinha 
sem comp!!tencia para ti il'igü· uma esquadra noYa ou !'eno
vadn. 

Ora, Sr . Pr·c,R idP.nt.n, costumo ser um homem honesto nos 
meus mcnor•l~ actos e nas minhas mais insignificantes atli
tudes . :'iunca Live medo de falar o que sinto, mas a minha 
educaçfio não me permitliria j án:!ais que eu tivesse n~ra com 
uma classe cheia de serviços :i 1>'\tri:l, uma e-.:;>ressi'io, 
j :J não direi offcnsivu, mas nem mesmo que pudes:5·~ m cl in
dl·al-u na sua dignitladc . 

U que eu quiz dizer com as palavras "quf'm não t('m 
~ompetenc:a , nã.o se estabelece". fo i "quem não lern •·.'~ursos" 
cu, como se diz. tmn bcm, brasil .~iramenle, "quem não p;íde 
ntio invent~~ modns'" . 

So\ ho.ie e qne me foi darlo c~nMcc;· o outro scnli cJo des
sa c,Xpi·c•,;sfio ; e lnmnnlo profunct:uncnte que a minha ingcnui:.. 
tiadc, em que talvez mu:tos não acred item, me tcaha l~vado a 
concorrer para o desgosto de um:~ classe, onde tcn~o :tmi;o~, 
como o /L! mirante ~OI·onha, o Afmi rant~ Souza e Si~vr, . o C:!r,i
tão de ~{ar c Guerra Alvaro de A?.amt,n.in. o Capitão ·k l"r:l
ga ta Sosthcnes Blrhosa, o Almirante Yitlar r tanto~ oulro.-; 
que me estimam e me distinguem com a ~na arni <.a ! l ~. para 
não me refer ir á boa camaradagem e !\ exc<.'llen lc ami:r.an ·~ c:n 
que aqui dentro vi\·o c me cnl.1•ndo rfiarirm1l'nlc enm .,;; no 
bres col!ega5 Srs. Amar•aJ Peixoto " \Yalrf,•mar Mol.t.a. 

Conversando hon tem ~ol.Jrc c~~a rnwnda com divcr,;,,s 
coll•Jgas - Cll j á linha l ido o JHlrcct~r ria Cnmmh:,;:io rl •J Or·
eamcnfo !<Obr e a minha emenda - dcclm·r i, "''m •nhc·t• o que 
li fót•a se rl i7.ia r.ia eXJll'l·~,;f,o q ue "u 11;;at·a. qu~ in •·r..f.ii·a !-a 
hoje. porque c~tava pl•:narncnt.c conwncido dP q11c ~<lln ,, pro-
0I$SO rir p~ r,·:,m~nto f' nr.onl.railo p~l:t admini ~l t·a~.iin j)1ra sa
t is faz(' !' a ok~rc~n da f'Sq llaclra nova. a minha ~m~nrla pr. t'II~I·a 
o seu ohj fl<•l ivo. 

T.amP.r:ln qur, ff>nha corrido :. nol ida de u ma rl[::':\'l'l'Sf'ãO 
no momo.nlo mrsmn ~111 qno• P.ll vin ha nnl' ~~S!\ nxpli~rtcão, 
espl'l: i:tlm~nte :t(l mr•tl noh1·" coll c<:a. R1·. Amnt·[ll Prixo f,1. 

Sr . Pt·rs icl<m Lr. nã<J tPnh o m •·r.lo do aggrr,,.;ão. n ã•.l por 
;;cr va!r:n tP., mas porque n;to me illndo com a m inlla P•!qu~
n e7. c Quem Qlli7.('i'5C me a:;gredir, levar ia desvanlagi'm. por
qu ~ nada teria a faz er conlra mim. {!li.< o. Muito b~m; .nni
to bem.) 

18 

O Sr. Presidente - Tem a p alavra, par(). explicaçãó pes
soal, o Sr. Adolpho Bergamini. 

O Sr. Adolpho Bergamini requer e obtem permissão para· 
fal al' rla bancada. 
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O Sr. Adolpho Bergamini (Para explicação pessoal) - . 
Acabo de lêr, S!.'. l'l'esidente, dee-lal.'a~ão altl'ibuida ao 

nobre leade1· da maioria, Sr. Deputado Raul Fernandes, 
numa t>ntrevista que S. Ex. teria concedido ao "Diario da 
Noite" na !]uni ha o seguinte trecho: 

"Eu não descubro uma justífica()ão paro. a at
titude do Sr. Adolpho Bergamini. O orcamento actual, 
que será prorogado se a Camara não votar um novo, 
está feilo em verbas largas. 

O governo não sentirá nenhuma difi"iculdad~ 
com a sua prorogac.ã,.o. O que queríamos era justa
mente votar orçamento mais apertado, comprimindo 
despesas, de accordo com o proposito de economia, 
que constitue necessidade imperiosa neste momenton. 

Basta-me esta passagem da entrevista do nobre leader 
··da maioria para lhe oppOr formal contestação. 

Não cabe a mim a culpa que S. Ex., parece, quer me 
·imputar, de ficar em risco a approvaçã.o dos orçamentos. 

Na ordem do dia de hontem, figurava em primeiro 
logo.r, como ainda figura na de hoje, na sua segunda parte, 
a votação do project.o n. 16, de 1934, que estabelece que os 
.governos dos Estados sejam exercidos pelos presidentes dos 
rspectivos Tribunaes de Justica até que se verifiquem as 
eleioões de que trata o art. :!0 das Disposições Transitarias 
da Constituição Federal. 

Na occasião oportuna, offerecera eu, com outros illu~
tres collegas, um requerimento solicitando que a votação se 
.fiz~sse por escrutínio secreto. Esse requerimento é datado 
.de 4 de Setembro de e~pirante e, além de minha assignatut"a. 
tem as dos Srs. Sampaio Corr~a. Acurcio Torres, Leandro 
.Pinheiro, Hugo Napoleão e Minuano de Moura. Encontra-se 
no Diario do Poder Legislati~·o de hoje, á pagina n. 843. 

o que occorreu hontem, Sr. Presidente? Dificuldade de 
obter numero. 

Pergunto: essa difficuldatie, proxima ou Nmotamente, 
tem minha culpa? Parece-me que não. Estou aqui todos os 
·dias. Sou minorio. c, sem embargo, procuro cumprir o precl
pno dever do Deputado, que é o de comparecer ás sessõe~. 

Suspend~ram-se os trabalhos por um largo espaço de 
tempo, afim de aguardar a chegada dos retar·datarios. Dif
ficuldade de numero ... A culpa foi minha, Sr. Presidente? 
Parece-me, repito, que não. Eu aqui permaneci. 

Afinal, reaberta a sessão, houve numero. Procedeu-se 
"á votação. No desempenho de um dever, cncnminhci a vo
tação do projccto - que não e'l'a o de cr<;amento - do 
projecto n. 1G, o primeiro da ordem do dia, na sua segunaa 
parte, e, logo depois. foi submctl.ido a votos o requerimento 
a que me reportei ha pouco. E tenho bem presente que o 

-nobre Deputado Sr. Antonio Carlos, que presidia os traba-
lhos, declarou; "Está em votação o requerJmento pedindo 
escrutínio secreto para o projecto que se vae votar em 
pouco. Os Srs. Deputados que approvam o requerimento 
queiram permam::cer sentados". 

Ninguem se levantou, Sr. President,. pooso assegurai-o 
a V. Ex. 

E, ao invés de considerar o requerimento como appro
·vndo, pois que, conforme o Regimento actur~i prescreve, per
manecendo sentados, os Srs. Deputados dão assentimento á. 
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proposição sujeita á respectiva reliberação, o nobre Presi-· 
dente o deu como rejeitado. 

Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente: qual era o meu 
dever, como autor do requerimento? PrCV<•c:u• a confirma-
ção do resultado que o Presidente proclamava. Requeri ve
rificação de vota cão. Não houve numero. A ~ulpa é minha? 
E' dos Srs. Deputados que se retiraram. 

O preclaro !eader da maioria não investiga as causas do
afastamento de seus leaderados. '!'alvez n,o fosse possível 
prestar um esclarecimento a S. Ex., porque o tenho ouvido 
frequentemente. 

Nesse instante, poderia ter começado meu discurso
por dizer: "Proseguinrfo nas conside,•acões que vinha des~n
volvendo em 1929 - antes da Revolução - tenho a de
clara!' ... E sabe V. Ex. por que? Porque a politica que se 
está praticando é precisamente a mesma que se tazia em. 
1929 e para modificar a qual se levou o paiz a uma Revolução. 
E' a mesma a intolerancia govemamental, como igual é a . 
da maioria. determinando que os proprios membros pl'o
testem, com seu afastamento, contra ad dis}losições 01:1. 
ordens draconian_as vindas de eima. 

Ha collegas da rr.aioria a favor do projecto mandanc!.:.. 
afast.ar os interventores. Não indago dos 1:1otivos por que 
são a favor. O certo é que o são. 

O Sa. AMARAL PEIXOTo - Nesse caso, de\·eriarr. votal' a 
favor do projecto. 

O SR. ADOLPHO BERiMIN·I - Deveriam, mas, premidos. 
pela ferrea disciplina partidar!a ... 

0 SR. AMAML PEIXOTO - Não ha tal. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - ... pl'eferem nlo

r.omparecer, não dar numero. 
Seja como fõr, Sr. Presidente, não me cabe entrar em 

investigações. Sou chama-do, nomina-lmente. á autoria do
facto e, pela. consideracão que tributo ao illustre leader <:'a 
maioria, Sr. Deputado Raul Fernandes, venho, em expli-
cação pessoal, elucidar o assumpto. 

Não é justo insinue S. Ex. que a culpa de não pass:l
rem os orçamentos me caiba. Se ha culpados - -ai.> invPs-
tigo. Numa. Asscmbléa de duzentos e cincoenta e tant"~ 
Depul.a.dos, não póde ser respor.eavel pela falta de r,um<'N• 
um, que comparece, que est.á aqui fiscalizando todo~ os dias .. 

E, Sr. Presidente, a fiscalização da exislencia ou in-
P.xi!•tencia de numero é um dire-ito metl,- se não t!c"er. Que 
faz a minoria numa Assembléa? Examina, protesta. cr'iti.~!l. 
Suas palavras destinam-se a. ser consideradas D•l g-rand'l 
plenario da opinião publica, ma.s sua accfic dentr<> tio Pat
lamento é, exactamente. a que s~ deve fazer sentir na fiscu
lizacãa, e esi.a. começa na questão do numero. 

Não se trata de materia, apP.nas, regimental: ~ a propria
Constituição que impõe sejam as deliberações da Camara
tomadas com exlstencia de nmnera, ou melbor, presente a. 
maioria. 

H a mais, Sr . Presidente: os proprios Orçamentos estão
desagradando aos Srs. Deputados, da maioria como o:. mina
ria, porque ainda os processos d:~. Republica Velha SP. acham 
em vigor, em pleno funccionamento. Eu não os diria cor
rectos e augmentados - o termo não seria fiel - mas in
correctos e aggravados . 
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Abra V. Ex., Sr. President~. o Diario do Congresso, ou 
lJia.rio do Poder Leaislativo, c.omo agora se chama. ~ nos~<l. 
publicacão official, e verifique se ha uma emenda dP Depu
tados da minoria com parecer fa.voravel. Não exi5tl;' uma ~·it 

Avalie V. Ex. que nosso illustre collega, meu prezarlo 
<•migo, Sr. Nero de Macedo, encontrando-se em Goyaz, !!H' 
bom·ou com um telegramma solicitando apresentasse eme.-r
das no Orçamento. Claro que as apresentei com o meu noT:Je. 
As emendas eram de S. Ex.; estava, como estou, perfe!ta
mente de accúrdo com ellas. 

Durante muito tempo, Sr. Presidente, na denomin~Ja 
Repulllica Velha defendia todas as questões justas de Goyaz. 
Estado ao qual, nunca tive a ventura de fazer, seqtJhr, ut:~a 
·visita; mas, sentindo que se achava aqui em díffj~uldaje~ 
pura sustentar os pontos de vista de necessidade da saa 
propría economia, eu assomava á tribuna em defesa rJo~ 
seus anseios. Acredito que, talvez por essa razã<-, ou pc:r 
sympathia pessoal, a qual agradeço c a qual I~etribuo, o digno 
Deputado Sr. Nero de Macedo rr.t transmittiu o refeL·ido !e
lEgramma. 

Em obediencia á recommenc'acüa, de S. Ex., M!Ilo tie
clarei, apresentei as emendas. Pois bem; como foram eHas 
subscl'iptas por um Deputado da minoria, tiveram, todcu, 
parecer contrario! 

E que emendas são essas? De um deUas me rec.wdo pe'
feílamente, pois envolvia assumpto que aqui defendi ar
dorosamente e continuo a defender eom o mesmo entl:u
siasmo: mandava destacar de uJT. credito vultoso a parcella 
insignificante de 300:000$000, destinada á navegabilic!'l.:le 
dos rios Araguaya e Tocantins, serviço do mais alto inler~sse 
para o Estado de Goyaz, é certo, roas não menos importante 
para todo o Brasil. 

Como se quer melhorar a sii,uacão economica do paiz, 
Jwgn.ndo migalhas para o transporte, factor hoje fundamental 
e impr·escindivel no rlcsenvolvíment.o de qualqu~r região? 

Pnis c:;sa emenda teve pare{}er uon~rario, não obstante 
d ix~r rc~peilo a ma Leria que já cstnvu perante o governo dis
cricíonn.rio, eno:lminhada no sentido de obt.nr exito. 

Sr. Pt·csidenl.c. essa inlolerancia, que levou o Poder Exe
cutivo a incompatibilizar-se com a o:pinir\o publica, a rece
ber críticas severas e, muitas vezes, injustas da coilectivida
de nacional, não mudou, depois da Republiea Nova. Estamo~ 
venrlo que o~ processos são os mesmos, modificados -' re
pito - para peor. 

Ora, nii.n fosse eu, e qualquer outm Deputado, natural
mente com amor ao seu Estado, com intc:esses, não seus, ma~ 
de terceiros, resguarda, verificando que essa inlolerancia im
pedia o tdumpho. sem duvida, requereria verificação, para 
dci)éaP patente n ine)éistencía de numero. 

Os orçamentos não poderiam passar sem que os senhores 
Deputados aqui compnrecessem; mas o responsavel pelo não 
comparecimento dos Srs. Deputados da maioria, claro, não 
pode ser o humilde orador, que é apenas, e simplesmente, 
representante da minoria. Essa, a responsabilidade que não 
quero sobre os meus hombros, e não a quero, :po!'que não 1e 
cabe. Daquillo que faço assumo, prazeirosameuLe, responsa
bilidad~ plena B completa. 

Se, portanto, o eminente leail.er da maioria tem razões 
de c:ueixa. deve ser dos seus (eaderados, não deste humillimo 
amigo e admirador, ora na i.ribuna. 
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Esle, positivamente, não cnconlra molivo de transigir no 
.cumprimento do dever, qual o de deixar sejam votadas as 
proposições sem numero . 

Todos nó;; juramos, ao assumir o exercício do mandato, 
.cumprir a Constituição. E lá está escripto que o Poder Legis
lador não pode deliberar sem a maioria absoluta de seus 
membros. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH -A maioria é que dá nu
mero. Se este não existe, a culpa é, exclusivamente, della. 

0 SR. ACUR.C!O TORRES - 0 pedido de verificação t em 
todo cabimento; do con trario, a Camara passará a appr.Jvar 
até os orçamentos sem numero! 

O SR.. ADOLPHO BERGAMII'i'I - Assim, Sr. Presiden l.'~ 
penso ter dado, em homenagem á grande estima que tributo 
ao honrado leader da maioria. meu p resado amigo Sr. Depu
tado Raul F ernandes,. resposta ao que S. Ex. teria asseve
rado na entrevista: ~Não descubr o umõl justificação pa.ra a 
altitude do Sr. Bergamini. ~ 

O SR. H ENRIQUE DooswonTH - Verifica-se, pela lis t'l de 
chamada, que a minoria, na sua unanimidade, esteve p r•'
sente no recinto . A falta de numero, portanto, foi devid a, 
exclusivamente, á maioria. 

O SR.. ADOLPHO BERGAMINI - O que não descubro, 
Sr. Presidente, á uma justificação para l'.quel!es que pa
recem pretender transijamos, nós, da minot·ia, com a ap!)ro
vação de medidas sem numero mysbficando-se a verdade. 
Não acredito fosse esse o desejo do Sr . Raul Fernandes. 
Se, entretanto pequei, formulando o requer•imento de verifi
cação de votação, continuarei a ser pcccador, tal é o dev~r 
que me impõem o proprio texto conslit.ucional e a minha 
posição de Deputado da minoria, que tem o encargo dP. fis 
calizar a accão parlamentar, e essa fiscalizacão, repito. no 
meu entender, deve comeear pelo nume1·o. 

O nobre lcadcr da maioria- torno a d izer - queixe-se 
de seus leadeL·ados, <IS quacs. por motivos qne não me cabe 
averiguar, se recusam n comparecer ás sessões. (Muit n 
b em.; mu.ito bem.) 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de nmnnhfi, a scguinl.c 

QllDE!II 00 DIA 

19 

Primaira parte 

Sessão secreta, para discussão e vqtação da mensagem 
ào Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe 
-da Missão Diplomalic;, na Hollanda. 

Segunda parte 

Volaçiío do pro,iecto n. lu, de 1934, esta·bolecendo qur~ os 
g.overnos dos Estados sejam exercidos pelos Prcsident.f!s do; 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem a;; 
.eleições de que trata o art. so de "Disposições Tran5ito-
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rias", da Constiíuir;ão Federal (e·m virtude de urgencia) (f& 
dücussã!J). 

Votação do projecto n. 45, de i934, orçando a Recei-· 
ta Geral da Republica, para o exercício de i935 (2"' dis-
cussão). · 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Aõolpho Bergamini offerecidos ao projecto n. 6, de 193~, 
estbe-Iecendo providencias para a realização das pro:dmas 
eleições. 

Votacãn ào parer.P.r n. 1, de 1934, negando licença pe-· 
diâa para proseguimento do processo instaurado contra c · 
Deputado João Villasbôas (discussão uníca). 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
seguimento do vrocesso criminal instaurado contra o doutOT· 
Luiz Vieira de M2llG ind{!pende de licença àa (la.mara (dis
cussão unica) • 

Votação -do parecer n. 3, d~ i934, declarando que inde
pende de licenca da Camara o proseguimento do processo· 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (d'is
c~são unica) . 

Votação do requerimento n. 37, de 1934, do Sr. Moza.rt 
Lago, illldaga.ndo por qua motivo os sargentos monitores do· 
Col!egio Militar não percebem díarias que a lei estabelece 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 38, àe 1934, <lo Sr. Joãa 
Vita~a e outros, pedir,do informações sobre reconhecimentu· 
da União Sovietica., pel<l Bra.;il (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 39, de 193~. do Sr . .Acyr· 
M-edeiros e outros, pe<lin<lo infõrznacões sobre o resultado a. 
que chegou a <::ommissão Liquidante da Divida Fluctuante·. 
da União (c!iscussão unica) • 

Votação do requerimento n. 40, de i934, do Sr. Thiers· 
Pcrissé e outro, pedindo infor"mações sobre obras no Theatr"' 
Municipal (diRcussãD uniea). 

Votação do requerimento n. U. de 1.934, do Sr. Alcan
tars Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (di.!ctuttio 
unica). 

Votacã~> do requerimento n. ~2, de 1934, do Sr. Acyr· 
medeiros e outro, de in!or~ãões sobre prisão de operarias 
em-preg-ados em p31d3rias {digcussáo unica). 

Votação do requerimento n. 43, de 1934, do Sl'. Antonio· 
Rordrigues e outros, de informações sobre prisões de opera
l'ios, que enumera (discussão unica) . 

Vot.acão" do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ·sobre demissão õe um. 
empregado da Escola Sete de Setembro (discussão miica) . 

Votação do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers. 
Perissé, de informações sobre se no Estado· do Paraná está. 
sen<io cumprido o disposto ne> art. ·104, letra c da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 46, de :1.934, do Sr. Adol.pho. 
Bergaminí, de ínfortriacões .sobre se nas Estradas d-e Ferro•· 
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da União contínúa sendo cobrada a ta:m de viação Federal 
(discussão unica) . 

Votaçã-o do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Minishrio da Agricul
tura ·sobre colonias de pesca (discussão !tnica) • 

Vot.ac.ão do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informaçõeo; aos ~Iinísteríos da Justiça e Viação, 
sobre operar-ias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
Setembro conente (discussiio unica) • 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do f:;r. Acurcio 
Torres, de informações ao l\Hnisterio do Trabalho sob<e um 
recurso inte!lposio por operurios do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de Cimento "Portland" (discussão 
un'ica). 

Vola~\Üo do requerimento n. 50, -de 
Villashóas, de informações ao i'rrinisterio 
mi ssüo chefiada pelo general Leite de 
(discmsilo unica). 

1934, do Sr. João 
da Guerra, sobre a 
Castro, na Europa 

Votação do requerimento n. 5t,' de 1934, do Sr. l\Iczart 
Lo.go, de informações sobre reversão de um official do Exer
i:!ito (dü·cussüo tmica) . 

Votação rlo requerimento n. 52 dP 19311, do Sr. Alcan
tara :\Iacl!udo, de iní'ormacões ao Ministerío <la Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario da 
Jnsp•~clol'ia de Seccas (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 53, de 193~. do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao l\Iinistm·io da Viação e Obras Pu
blieas cõpias dos pareceres das Consultores Technícos e Ju
rídico daquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão tmica). 

Votaç~o do requerimento n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodriguos c outro, de ínfor·mações sobre disponsa de empre
gados no Serviço da Febre Arnarella (discussão 1míca) . 

Votacão do requel'irncnto n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrig1:es e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viação Flu
minense (discussão unica). 

Yotao;ão dG requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Pcrissô c outro, de inforrnuçõca aob:·c nomeações de func-cio
nario:; (discH .. <;.Hio ·u:tH~co. ) . 

Votação do ·requerimento n. 58, de 1934. do Sr. Mozart 
Lago, ele infot·mações sobre terrenos situados na I!ha do 
Governador (({iscussüo ltnica.) 

Yolacão do requerimento n. 59, de 1934, do St'. MozarL 
Lago, de informar;ões sobre nomeações de teehnicos de Con
tabilidade feit<ls pelo ·St·. Interventor do Districto federal 
(discus.<üo u.nica) . 

Votação do requerimento n. M, de 1934, do Sr-. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de medico~, feitas 
pe lo Interventor do Districto Federal .(discussão umca) • 

Votação do requerimento n. 61, {!c i 934, do &r. -~dolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor <lo D1stncto 
Federal, sobre a constr ução de hospilaes (discussão uníca). 

Votação do requerimento n. 52, de 1934, do Sr. Adolpho 

C. D. -VOLUME V 19 
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Bergamini, de informações sobre o serviço de Radio Na
~ional (disc·ttssão unica) . 

Votação do ·requerimento n. 63, de 1934, do Sr. lllozart 
Lago, de informações sobr~ serviços de traba.lhadoref.l da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) • 

Votaoão do requerimento n. 64, de 1934, do Sr. Henrique 
Dodsworth, de informacões sobre pagamento a funccionarios 
do Instituto de Meteorologia (áiscuJJsão u.níca) . 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações wbre Mntracto entre a City Im~ 
vrovemenls e o Gove~no Federal (dücuss!io unh:a) • 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurci<i 
Torres, d,; informações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edifido para séde de nossa Embaixada na 
Re.publi·ca Norte Americana (discussão unica) • 

Votação do ,requerimento n. 67, de 1934., do Sr. Mozart 
Lago, de inform<~cões &obre nomeações e promoÇões de fun
ccionarios da Unive<sldade 'do Rio de Janeiro (discussão 
~u~ica) • 

Votação ·do requerimento n. 68, <ie 1934, do Sr. Thiers 
Perisse, de informações sobre cont<aoto celebrado entre a 
Prefeitura do Dis tricto Federal e a Light aud Power (dis
oussáo unica) . 

Votaoão do requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informações sobre venda de armamen
tos (discussão W'lica. 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de informações sobre reintegração de profes
sores vitalícios da Escola. Militar (díscussão Uinica) • 

· Votação do requerimento n. 7:!, de :!934, do SI". Antonio 
Rodrigues, d~ informações sobre clausulas do contracto assi
gnado peta Fundc.cão Rock~feller com o Governo da União 
(discussão unica) • 

Levanta-se a Sessão ás 16 horas e 30 mi
nutos. 



C&n Mados DQX.i:ados-lmpresso em oanGf201 S 09:2S- P~1 de12 

58a Sessão, em 28 de Setembro ae 1934 

Presidencia do Sr. Christovão Barcellos, 2" Vice-Presidente 

1 

A's i 4 horas, comparecem os Srs .: 
Chri~~ovão Barcellos, \Valdemar Motta, Alberto Diniz, 

Godofrcdo Vianna, .Agenor Monte, Luiz Sucupira, W alclemar 
Falcão, Leão Sampaio, P ontes Vieira, Kerginaldo Cavalcanti, 
Ferreira de Souza, Odon Bezerra, Pereira Lira, Simões Bar
bosa, Valent e de Lima, Rodrigues Daria, Negreiros Falcão, 
Henrique Dods\vorth, Amara! Peixoto, Sampaio Corrêa, Ole
gario Ma:.-íanno, Adolpho Bergamini, Prado Kelly, Raul Fer
nandes, Acurclo 'forres, Cardoso de Mello, Lemgruber Filho, 
Francisco ·:?.1arcondes, RiRbeiro Junqueira, J osé Braz, Negrão 
de Lima, Gabr iel Passos, Augusto Viégas, Matta Machado, 
José Alk mim, Vieira Marques, Raul •Sá, Daniel de Carvalho, 
Bueno Brandão, J acques Montandon, Anthero Botelho, Ro
driguGs Alves, B arros Penteado, Moraes Andrade, Mario 
Whately, ·Gincinato Braga, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, 
Cardoso de Mello Netto. Nero de Macedo, Antonio Jol'ge, Annes 
Dias, Fr ederico 'Valfenbut.te!, J oão Sim plicio. Renato Bar
bosa, Fanfa RiblLS, Cunha Vasconcellos, Acyr 'Medeiros. Gil
bert Gabeira, Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, Francisco 
Moura, Sebastião de Oliveira, Edwald Possolo, Gu ilherme 
P laster , Eugenio Maneiro de Barros, Edmar Carvalh o, Alvaro 
Venturn, Ricardo Machado, W alter Gosl ing, Pacheco n Si lvn, 
Abelardo Marinho e Thiers Perissé (73) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
r~cimento óc 73 Sr;;. Deputados . 

Eslá aberta a sessão . 

O Sr. Alberto Diniz (Supplente, s'ervindo de 2• Secreta
Tio) pr ocede :1. leitura da Acla da sessão antecedente, a qual 
é, sem observações, approvada, 

O Sr. Presidente - P:~ssa-sc i l(lilura do Expedien te. 

O Sr. Waldemar Motta (-í• Secretario, seMJindo de i") 
procede á le itura do seguinte 

EXPEDillNTE 
Of ficios : 
Do Ministerio das Relações fu~eriores, de 26 do corrente, 

nos seguinte; t ermos: 
"Sr. :! • Secretario; 
Tenho a honra de accusar recebimento d o offioio n. 259, 
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de 17 do corrente, pelo qual V. Ex. me communica 'haver a 
Carnara dos Deputados approvado uma resolução ~presen
tando a cand idatura do Sr. Dr. Afranio de Mello Franco ao 
Premio Nobel da Paz, e me pede seja essa resolucão encami
nhada ao orgão competente para receber as propostas de 
cand ida Luras ao c i lado premio. 

Em resposta. cabe-me leva,r ao conhecimento de V. Ex. 
que, nesta data, 'Lransmittí inslrucções 6. noESa Legação em 
O.Glo para que faca chegar Uf1 conhecimento elo ~tor·t.ing No
rueguez o voto do Parlamento Brasileiro. 

Ap:-oveito o ensejo para reiterar a V. Ex. os protestos 
da minha perfeita estima e distincta consideração. - Em 
nome do Ministro. de Estado: Moniz de Ar~ão." 

- Inteirada. - A' Cornmissão de Diplomac-ia e Tratados. 

Da Côrte Suprema. de 25 d~ corrente, pedindo ;;eja 
rcslabelecida, no Orçamento da Justiça, a dotação de 20:000$ 
annuaes para acquisição d'" livros e revistas. custeio de ou
tros serviços e, bem assim, a verba de 40:000$, afim de com
pletar collecções em atraza, para a Bibliotheca daquella 
Côrte. 
-A' Commissão de Orçamento. 

Do 'fribuna] de Contas, de 26 do corrente, communico.ndo 
haver recusado o regi$lro ao termo de convenio inter-admi
nistralivo, celebrado entre a União e o Estado de Siio Paulo. 

- A' Commissão de Tomada de Contas. 

2 

E' lido c vai a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 31 A - 1934 

Da eslabilida.de e uarrmtirJ. rlos cmpre(Jado!' das empresas 
s1dcitas ao reyimen do decreto ri. 20.465, de i de Outu
UJ'o de 1931, e n. 21.081, de 24 de Feverei!·o de i932; 
corn. parecer contmrio da Commissão de Leuislação 
Soda!. 

(L. Social, G, de 193.\) 

A presente indicação rei:J.ciona-se á garantia de estabi
lidade do,; empregado~ de empresas, que .iá está regulada nos 
Decr~Los ns. ~O.t.li5, de 1 de Outubro de 1931, e 21.081, ele 24 
de }'cvcreíro de !932, o~ quaes dizem respeito á legislação 
das Caixas de Aposcnladorias e Pensões. 

Parece-nos que o disposilivo relativo a essa estabilidade 
deveria fazer parte da legislacão referenle á locação de ser
viços, estando, portanto, mal collocado nos d~cretos acima 
referidos. · 

Sem entrar propriamente no merilo da ·questão e dada a 
reconhecida necessidade de uma revisão cuidadosa daquelles 
decretos, assim como de outros concernentes á legislação 
social, para que se firme uma legislação harmonica, obede
cendo a um programma geral do eodlgo do Trabalho, somos 
de parecer que se aguarde opportunidadc conveniente para· 
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tratar do projecto d~ lei n. 3i, deste anno, apresentado pelo 
nosso collega Gilbert Gabeira. 

Sa la das Commissões, i5 de Se tembro de 1934.- Deodato 
Maia, Presidente. - Roberto Simonsen, Relator. - Edwald 
Possolo. - Mo::art Lago. - v. de Toledo. - Moraes Andrade. 

PI\OJECTO A QUE Sô. REFERE O PARECBR CONTRA!\!0 

Art. 1.' Após cinco annos de serviço pres tado á mRSma 
empresa, os empregados su.icitos aos decretos n s. 20. 4.65, de 
1 de Oulnbro de 1931, e 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932, 
só poderào ser demilticlos em caso de falta grave, apurada 
em inqucriio f cilo pela adminislracão da cmpreda, ouvido o 
accusado por s i ou com assistencia. do seu advogado ou do 
adYogado do s~·ndicato d e classe ou do representante da 
mesma, se houve1·, cabendo recurso para o Conselho Nacional 
do Trabalho. 

Art. 2." F icam revogadas as disposições em contrario . 
Sala das Sessões, 3 ele Se tembro de 193tl. - GiLbert Ga

beü·o.. (1) 

3 

O Sr. Presidente - Está finda a leitu ra do Expediente. 
'fcm a palavro. o Sr. Sampa io Corrêa, primeiro orador 

inscripto . · 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, solicitei minha 
inscripç5o na hora do Expediente para trazer á Camura a. 
demonstração manifesta, inconteslavel, de que os protest.os 
fei tos, aqui, pelos Deputado;: da minoria, qu anto :1 atlilude 
de a lguns dos interventores dos Estados, estão perfei tamente 
j u~Lif icado~. 

Hoje, não é nponas a minoria da Caso. que prot.esln con· 
trn. a accão rios interventores - nem lodos, é preciso aeecn
tual-o - que estão procurando pcrLUl'bar a marcha normal 
das eleicões de H de Outubro. A palavra, nesse sentido, <I 
uada pelo Superior Tribunal EIP-it.oral do nosso Paiz. 

Peço permissão a V. K.-..:. para I1Jr o voto apl'csentado, 
em sessão de hoj e, pelo eminente S!'. Ministro Edun rdo Espi
nola, voto qua mereceu n]lprovação ua u nanimidade dos 
mcmbl·os daquell e Tribunal. 

O voto é o scgllintc, Sr. Presidente: 

"Na ultima sessão deste Tribunal. ao ser lido o 
expediente. lomámos conhcciment.o do officio de 
S . Ex., o Sr. Min istro da JusLiça, em resposta ao que 
lhe dirigiu nosso illuslrc Jlrcsidcnte, sobre as rcsolu
çücs aqui approvadas pnra garantia c r egularidade 
das eleições de 14 de Outubro. 

(1) Os decretos ns. 2L6i5, de 9 de Julho de 1934, que 
crêa o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancarias; 
20 .. ~65, de i de Outubro de 193f , que reforma a legislação 
das Caixa-s de Aposentadoria e Pensões, e 2i .081, de 24 de 
Fevereiro de 1932, que altera artigos do d ecrP.to n. 20. 465, 
d e 1 de Outubro de 1931, estão publicados no Diario da Poder 
L egislativo de 20 de Setembro de 1934. · 
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Parece-me que não houve por bem S. Ex. atten
der de modo absoluto ás providencias propostas pelo 
Tribunal .Superior, e que a este se afiguram de tal 
relevancia que as fez constar das instrucções expe
didas aos Tribunaes Regionaes . 

Declara S. Ex. que o dispositivo do art.. 70, § zo, 
da Donstituição, será, sem duvida, observado e que o 
auxilio da F orça Publ-ica federal terá a Justion Elei
toral sempre que o r equisite, na fórma da lei, por 
intermedio do llfinisterio da Justiça . 

Das !nstrucçoes a que acima alludi co!lst.a o se
guinte : 

I-As decisões da Justiça Eleitol'al serão executa
das peta autoridade judiciaria que ella designar ou por 
officiaes judiciarios privativos . Em todos os casos a. 
Força Publica, estadual ou federal, prestará o auxilio 
requ isitado na fórma da lei. (Constituição, art. 70, 
§ 2'.) 

II-Quando os Tribunaes Eleitoraes tenham de 
requisilar a. força federal ou estadual, cumpre que 
attendam ao se~;uinle: a) devem primeiramente re
quisitar o auxílio da forca estadual, por intermedio 
das autoridades competentes, na :fôrma da legislaoão
em vigor; b) quando. não sejam attendidos pelas auto
ridades est.aduaes, ou se torne ioutil ou impraticavel, 
esse auxilio, por serem suas decisões desrespeitadas 
precisamente por taes autoridades, verificando-se as
sim a necessidade de força federal, deverfio recorrer a 
essa medida ; c) havendo necessidade do auxilio da 
:forca federal, incumbe ao Tribunal Regional respe
ctivo communicar o facto ao Tribunal Superior, para. 
que este po~sa providenciar jun!.o ao Governo .r' ederal 
no sentido de ser attendida a requisição; d) nos casos 
extremos e urgentes em que a demora possa causar 
damnu iaeparavel e frustrar o cumprimento da de
cisão e que requer a decisão immediat.a, poderá o re
spectivo Tribunal F.leit.oral -pedir, direct.::.inente ao 
commandante da Região. Militar o indispensavel auxi
lio da forca federal, que a Constituição lhe garante 
devendo, entretanto, o mesmo Tribunal Eleitoral com
municar , in continenti, o facto ao Tribunal Superior, 
com todas as suas circumstancias. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em iO de 
Set.embro de i934. - Hermenegildo de Barros, Presi
dente." 

Continúa, ainda, após a transcripção deste trecho das 
inslruocões, o Sr. Ministro Eduardo Espinola, nas seguintes 
considerações: 

uBem comprehendeu o T ribunal que poderão sur
gir casos em que qualquer demora no ~.uxilio para. o 
cumprimento das decisões da .Justiça Eleitoral, mór
mente .no dia ou nas vesperas do pleito, . inu tilizará ou 
prejudicará ir r emediavelmente aauellas decisões, de
terminando, quiçá, a nullidade das votações nalguma. 
-Becção, ou, ainda., em toda a região." 

Prosegue o Sr. Ministro Espinola, depois de esboçar esse 
panorama geral e de precisar factos - aquell es mesmos que 
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têm sido trazidos á tribuna da Camara por varias Deputados 
da minoria: 

"Os t;Tavissimos acontecimentos que se verifica
ram 110 1\iu Gmnde do NorLe e Maranhão levaram o 
'l'ribUJwl a considerar as providencias indispensaveis 
para 11 I ilwrdade do pleito e a tranquillidade do elei
loruoJo c da população geral. 

u <JUo• acaba de occorrer no Pará demo.!!_stra que 
niiu t·.•t:;roiu !'úra da previsão humana factos que, no 
uiu <l!lH o•lt!icües, tornem preciso um auxilio urgentis
sltuo (I .ltJ~I.i\'a Eleitoral, para o prestigio e cumpri
lnt!IJto tle ~uas decisões. 

Jliiio formularei hypotheses, que, numerosas, se 
ann·~o·lllJLm ao espirito de todos nós, e tambem não 
art•o•utuat·ci a gravidade do que poderá resultar do 
fucttl de haver intelligencia, para as eleições de 14 de 
OutuiJra. 

O que pretendo aqui salientar é que o Tribunal 
Su)ll.•t•ior cumpriu o seu dever propondo, nos termos 
do arl. 83. letra c, da Constituição, as J)rovidencias qu~ 
julsu imprescindiveis para a segurança do eleitor, a 
glll'l~n!iu ua liberdade e verdade do suffragio, a tran
quillidu.lu da população; e as instrucções que li, trans
mlll.iilu~ 11as 'l'ribunaes Regionaes, representam o que, 
np6~ 1\ll!liy~e dos factos e estudo da lei em seus diver
so:~ ulijl•clivos, pareceu ao Tribunal Superior indis
prn.•avt•l 110 momento actual, para que o pleito se 
!'I'UIIzt• 1·urn o respeito da lei e a tutella .efficiente da 
.Jnsl.içu. 

O O overno que, é-me grato confessar, tem presti
glulln inti·ansigentemente esta Justiça, como demons
l.l'Hill OK facto~ occ·orridos nv.s eleições para a Constí
l.ntnl.o•, nfio deíxar:i, cP-rt.amenf.e, de determina~ as pro
vbio'll!'ins nccessarias para que as instrucções expe
dldnN nu~ T:-ibunaes Regionaes possam ser efficiente
onPniP ~xecutadas, 

e,\t! os meus eminentes collegas estiverem de ac
,.,~rdu enm essas considerações, proponho sejam trans
ru!li.ldu,; no Governo, como reaffirmação d<1 conscien
o•IJ~ q11o• lem o Tribunal Superior qe serem neeessarias 
a,; Jll'oviticncias que propor;." 

Aq11i l.••r•n1ina a communicação do Sr, Ministro Eduardo 
E~pinnln. 1•: jut'llal de que ora me utilizo, após transcrever 
e~sa cu!lllll11nlcu~ão, annuncia: 

"Hullmettida a voto; a proposiçãg do Ministro 
F.thumlo Espinola, usaram da palavra todos os juizes 
dn To·ilmna\ Superior, concordando com o que affir
numo !'\. Ex., tendo sido as considerações do Ministro 
F.spinol;~ :1pprovadas unanimemente." 

Quiz eu, apenas, Sr, PresidenLe, pedir a. V. Ex. e aos 
meus nobres collcsa~ deixassem figurar nos Annaes as pon:
derao;.õcs do Sr, Miniftro Eduardo Espinola, as quaes consti
tuem, pela affirma.tiva que encerram, a prova evidente da 
que a mmol"ia tem dito, aqui, a verdade, quando solicita a 
inclusão. nos Annaes, de cuntinuos protestos c.ontra a acção 
nociva de alguns dos intcrvcntorea nos Estados. 
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O Tribunal Superior, Sr. Pr·esidente, mostra a proce
dcncía, neste particular, do. attitude da minoria. (Muito bem; 
muito bem.) 

4 

o Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa dons requeri
mentos, que v5o ser lidos. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guint-P · 

REQUERl::ll:ISNTO 

N. 72- 1934 

HequerPrnos, depois de ouvida a Camara dos Deputados, 
que sejam solie.itadas urgentes informações ao Exmo. SI'. Mi
nistro do Trabalho. Indu~tria c Commcrcio, quacs os molivos 
que vêm impedindo sejam entregues aos s_eus respectivos 
requerentes as casas para operarias construídas, em Bemfica.. 
e já inauguradas em ! de Maio do corrente anno. 

Sala das Sessões, 27 de Setembro de 193-1. - Acyr Jlfe
deiros. - Antonio Rodrigues. 

Encerrada a . discussão e adiada a votação. 

5 

E' lido, apoiado e enviado á Comm_issiio Exe
cutiva, de accôrdo com o Regimento, o seguinte 

K 73- 1934 

Requeiro a tr:o.nscripção no D·iario do Poder Legislativo 
dos discursos pronunciado3 no almoço do dia H do corrente, 
na Confeitaria Colombo, pelo Sr. João Augusto Alves, Presi
dente do Centro de Industria e Commercio do Rio de Janeiro, 
e pelo Sr. Deputado Milton de ·Carvalho, este como homena
geado e aquellc como orador dos homenageantes. O almoço 
foi offerecido ao Sr. Deputado Milton de Carvalho por amigos 
e admiradores e pelos seus companheiros do Syndioato dos 
LoJi'.~ta~ do Districlo FedeJ:al, e em signa! de alegria pelo seu 
regresso da Europa. 

Nesses dous discursos, a grande obra da Assembléa Na
cional Constiluinttl é apreciada CO!D inlelligencia e sabedoria. 
Julgo, pois, acertada a tran~crípçãQ no Dia.rio de ambos os 
trabalhos, para que não só sejam do conhecimento official da 
Camara, como, igualmente, perpetuados nos Annaes da Casa. 

Sala das Sessões, 27 de Setembro de 1934.- Paulo Filhu. 

6 

O Sr. Adolpho Bergamini - Peço a palavra .. 

O Sr. Presidente ~ Tem a po.la:vra, pela ordem, o nobre 
Deputado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/ 10/2015 09:25 + Página 7 de 12 

-297-

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela. ordem) - Sr. Presidente, 
desejo dar a Casa e á Nação conhecimento de um telegramma 
,que hoje recebi, provindo de Belém do Pará, onde continuam 
as víolencías a ser praticadas, quicá estimulada a. a_coão do 
Interventor pela ausencia de providencias do Governo da 
União. 

O despac-ho está concebido nos seguiu tes termos: 

"Deputado Adolpho Bergamini - Rio - De Belém 
do Pun\ - Folha do !\"orle permanece intcrdíctada 
Polida im(Jelliua ~ircular de:;lle 28 Selembru conti
nuando minha entrada meus companheiros edifício 
prohibida sob pretexto nt~cc,sidadc nova vistoria que 
ser·ía a quarta para descobrir imaginarias sublerra
neos que serviriam deposito armamentos. Visa essa 
medida protelar circulação j ornal até após eleição, 
afim prejudicar propaganda politica Frente Unica. 
Policia tem se limitado apenas intenoga r ope:rarics 
encontrados m:.mhã ataque officinas jornal sem cogitar 
r ecolher depoimentos assaltantes pcrlcnccntcs situa
ção conforme já informei Vossa Excellencia. Este es
tado causas além grandes prejuízos que me n.carrcta 
significa interventor Bar·ata que já teve ensejo de
clarar orgão official que Constituição só será cumprida 
aqui tanto quanto possível se julga cavalleíro desta e 
da autoridade de Vossa .i!:xccllencia em cujo prestigio 
se diz e~cudado. como demonstram factos conseguir 
permissão nomear um offícial E;;:ercito Chefe Policia 
sustar lrn.nsferencia tenente Ismaelino Castro obter 
1\Iinisterio Guerra cem mil cartuch os quinhentos equí
pamento3. Diante factos tão deprimentes dp regímen 
de que Vossa Excellencia deve se r pe las suas alLas 
funcções sentinella vigilante volto a encarecer a Vossa 
Exce11encia u rgencia me serem dadas garantias effi
cientes vida propriedade que nao encontro autoridade 
local empenhada todo transe anniquilar-me destruir 
minha propriedade. Saudações cordiaes. - Paulo lt!a
ranhão.n 

O SR. MAlHO CHER:MONT - PermíUe o nobre orador um 
aparte? Desejo declarar o seguinte: não tem razão o reda
ttor-proprietario da Folha do Norte, quando protesta contra 
as providencias adaptadas pela Policia. Verificou-se na 
redacçiio do jornal a existencia de armas, tanto que .as vicli
mas foram feridas por fuzil "Mauser", o que ficou constatatlo 
pela autopsia. Está, assim, provado que no jornal se encon
travam armas, aliás prahibidas. 

O SR. ADOLPHO RERGAMINT - Sr. Presidente, o in
querita está senda feito com absoluta e completa parciali-
dade. · 

O SR. MMro ÜHER.MONT - No entender de V. Ex. 

O SR. ADOLPHO BERGA~~HNI- Procura-se attríbuir a 
responsabilidade dos fados ao jornal das mais altas tradi
(.lões do Norte, dirigido pelo eminente jornalista, ex-parla
mentar, Sr. Paulo Maranhão. O. que se pretende, objecti
vando fins políticos, é impedir a circulação da Folh(l do 
Norte, o que contraria preceito claro da Constituição e não 
abona, em absoluto, a autoridade do Interventor, maxímé 
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sendo elle, ostensivamente, candidato á successão de si 
proprio. 

Era o que tinha a dizer, no desempenho de encargo que 
me foi commettido, e digno do maior respeito. (Muito liem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. 
Se mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar da pa

lavra, na hora destinada ao Expediente, va1-se passar á Or
dem do dJa. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. : 

Thomaz Lobo, Mario Caiado, Manoel Reis, Mario Cher
nwnt, Joaquim Magalhães, Rugo Napoleão, Figueiredo Ro
drigues, Xavier de Oliveira, Herectiano Zenayde, José Sá, 
Góes Monteiro, Izidro Vasc-oncellos, Sampaio Gosta, Paulo Fi
lho, João Guimarães, A!ipio Costallat., Fabio Sodré, Soares 
Filho, Hyppolito do Rego, Carlota Qc.eiroz, Moraes Leme, José 
Honorato, Lacerda Pinto, Minuano de Moura, Adalberto Cor
réa, Ferreira Netto, Mario Manhães, }.lexandre Siciliano, 
Euvaldo Lodí, Mario Ramos e MoL'aes Paiva (31) . 

Doí:mm dn comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, 
Clementino Li.>bôa, Alvaro Maia, Cunha Mello, Luiz Tirem, 
Alfredo da Matta, Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro 
Pinheiro, Moura Gan-alho, Lino Machado, Magalhães de Al
meida, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Ma
ximo Ferreira, Pires Gayo5o, Freire de Andrade, José Borba, 
Jehovah Motta, Silva Leal, Martins Véras, Alberto Roselli, 
Velloso Borges, Barreto Campello, João Alberto, Souto Filho, 
Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Dor:nin
gues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, 
Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto Mou..-a, Guedes No
gJJP.ira, AD tonio ,Machado, Leand~o Ma.ciel, Augusto Leite, 
Deodato Maia, J. J. Seabra, Pris<:>o Paraíso, Clemente Mariani, 
Magalhães Netto, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, Arthur Nei
va, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, 
Attila Alllal'al, Homero Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado, 
Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Pa·ssos, 
Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Carlos Lindemberg,. Go
dofredo Menezes, Lauro Santos. Jones Rocha, Ruy Santiago, 
Pereira Carneiro, Mozart Logo, Nilo de Alvarenga, Cesar Ti
noco, José Eduardo, G-;vyer de Azevedo, Buarque N.azareth, 
Bias Fortes, Mello Franco, Adelio Maciel, Martins Soares, 
Pedro Alei~o. Delfim Moreira, Clemente ~fedrado, Simão da 
Cunha., João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, 
Christiano Machado, Polycarpo Viotti, Levindo Coelho, Aleixo 
Paraguas.c;ú, 'Valdomlro Magalhães, Belmiro de Medeiros, 
Licurgo Leite . .Celso ~!achado, Campos do Amaral, Carneiro 
de Rezende, Jo1ío Alves, José Christiano, Plínio Corrêa de 
Oliveira, Alcantara Machado, Theotonio 1\Ionteiro de Barros, 
Almeida <Jamargo, Vcrgueiro Cesar, Guaracy Silveira, Zo
roastro GOlwêa, José Ulpiano, Antonio Covello, Henrique 
Bayma, Sampaio Vida!, Domingos Vellasco, Generoso Ponce, 
João Vi~Iasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Plínio 
Tourinho, !dália Sardenberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/ 10/2015 09:25 + Página 9 de 12 

-299-

Aarão Rebello, Carlos_ Gomes, Simões Lopes, Dcmctrio Xa
vier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Raul 
Bittencourt, Gaspar Saldanha, Waldemar Reikdal, Martins e 
Silva, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, Milton 
Carvalho, Augusto Corsíno, João Pinheiro, Horacio Lafer, 
Pedro Rache, Rocha Faria, Gastão de Brito, Roberto Simon
sen, Teixeira Leite, Oliveira Passos, David Meini~ke, Pinheiro 
Lima e Nogueira Penido (146) • 

. ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente -A lista de presenca accusa o comva
recimen ~o de 1 04 Srs. Deputado-s , 

Não ha numero para se proceder á votação da materia 
constante da Ordem do dia. 

Vou dar a palavra ao orador inscripto, em explicação 
pessoal. 

Tem a palavra o Sr. Hugo Napoleão. (Pausa.) 

AchandO-H! ausenle o Se. Hugo Napoleão, e nada mais 
havendo a tratar, vou levantar a Sessão, designando para a 
de amanhã a s_eguinle 

7 

Ol!.DEM DO DIII. 

Primeira parte 

1Sessão secreta, para discussão e votacão da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeacão do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votaçiio <la projecto n. 16, de 1934, eslauelecendo que os 
gvernos dos Estadas sejam, exercidos pelos Presidentes dos 
respectivos Tribunae~ de Justiça, até que verifiquem as 
eleições de que t.arta o art. 3° de "Disposições Transito
rias", da Constituição Federal (em virtu-de de urgencia) (ia 
discussão) . 

Votação do projecto n. 4S, de 1934, arcando a Recei
ta Geral da Repubtica, para o exercício de 1935 (2<> dis
cussão). 

Votacão do parecer n. i, de 1934, negando licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado conlra o 
Deputado João Villasbôas (discussão unica) . 

Votação do parecer n. 2, de 19-34, declarando que o pro
seguimento do processo eriminal instaurado conlm o doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Camar-a (dis
cussão unica) . 

Votação do parecer n. 3, de {934, declarando que inde
pende de licenca da Camara. o proseguimento do processo 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cusJão unica). 
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Votação do r equerimento n. 37, de 1!}34, do Sr. l\lozart 
Lago, indagando por que :rr.otivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem ~iarias que a lei estabelece 
(discussão unica) . 

Votncão do requerimento n. 38, de i934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
<da União Sovictica, pelo Bra~il (discussão unica) • 

Votocão do requeriment.o n. 39, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informaoões .sobre o resultado a 
que ch egou a Commissão Liqui·dante da Divida F luctuant.e 
áa União (discussão unica) . 

· Votar;ão do requerimelllo n. 4.0, de i934, do '3r. 1'hier~ 
Periss6 e oulro, pedindo informacõ~s snbr~ ohra.s no 'l'heatro 
Municipal (discussão unica) . 

Votacão do r equedmenLo n. H, de 1934. do Sr. Alcan
tara :i\'fachado, pedindo informações sobre reintegração do 
tenente-coronel Bened icto Alves do Nascimento (discussão 
unica). . 

Volacão do requerimento n. 42, de i93j, do Sr. A~yr 
Medeiros e outro, cte Informações S()bre pr1sao de operar10s 
empregados em padarias (discu ssão unica) . 

Votação do r equerimento n. q3, de 1934, do Sr. Antonio 
Rordrigues e outros, de informações sobre urisões de opera-
rios, que enumera (discussão unica) • · 

Votação do requerimento n. 4.4, de :!934, do Sr. Antonio 
Rodrig-ues e outros, de informações sobre demissão de um 
mc;n·cgado da Escola Sete de Setembro (discussão unica). 

Vota~.ão do requerimento n. 45, de 1934., do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre se no E st.ad<i do Paraná está 
sendo cumprido Q disposto no art. 104, letra -e da ConsLi
tui~ão vigente (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Bergo.mini, de inform'ações ·sobre se nas Estradas de Ferr() 
da União con~inúa sendo cobl·at.la a taxa de viacão Federal 
(discussão unica) • 

Votação .do requcr imenLo n. 48, de 1934, d<i Sr. Acurcio 
Rodrigues e outros, de infoorma.çô()s ao Miniet.crío da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica) • 

Votacão do .-equerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acuroio 
Torves, de informações aos Ministerios da Justiüa e Viacão, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
Sf}l~mbt·o corren te (discu.sssão u nica) . 

Votação do requerimento n. 48, de 193-t, do Sr. Acuroio 
Torres, d() informações ao Minis(er io do Trabalho sobre um 
r ecurso int.et'posto por operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia. de Cimento "Portland" (discus.são 
unica) . 

Votação do requeri~ento n. 50, de :1934, do Sr. Joã.o· 
Villasbüas, de informações ao Ministerio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa. 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre r eversão de um official do Exer
cito (discussão unica) . 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 081101201 5 09:25 . Página 11 de 12 

-301 

Votação do requez-imento n. 52, ;;Je 1934, do S:r. Alcan
tara Machado, de in formações ao Minís terio da ' 7iação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um f unccionario da 
Inspcctor ía de Seccas (discussão u nica) . 

Votação do requerim en lo n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação c Obras Pu
b licas cópias dos pareceres dos Constlltore~ Technicos e ,Tu
r idico daquelie Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (d iscussão unica) . 

Votação do r equerimento n. 55, do 193t., do Sr-. Antonio 
Rodrigues e outro, de infDrmacões sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amarella (díscussilo unica) . 

Votacão do r equerimento n. 5ô, de 1934, do Sr. Antonio 
Roorigues e outro, de informa~~ôes sobre dispensa de um 
funccionario da C()mpanhia Caot.arcira de Viaçúo Flu
m inense (discu.ssáo m~ica) . 

Vol:J.c;ão do requ er imento n. 57, de 1934, do Sr. T hicrs 
Perissé e ou f.r o, de informaçile!> sobre n omP.aí;ÕP.S de fnncr.io
nar ios (discussão un:i ca ) . 

Votação do ·requerimento n. 58, de 1934, do Sr. 1\Iozart 
Lago, de inforrnacões sobra te rrenos si tuados na Ilha do 
Governador (discussúo unica.) 

Votação do requerimento n . 59, <le 1934, <lo Sr. Mozart 
Lago, de inform aç.ücs sobre nomcacües de technicos de Con
tabilidade fei tas pelo Sr. I nterventor do Distr iclo Federal 
(discussüo unícct) . 

Votação d e requerimento n. ôO, ào 1934, do Sr. M:ozart 
Lago, de informaçõos sobre nomeações de medicas, fe itas 
pelo Tntcrvcnf.or do Districto Federal {discussão unica ) . 

Yota~;ão ào requerimento n. C.1 , de 1931, do Sr. Adolpho 
Bergamini, ele informações ao Sr. Interv&n lor do Districto 
Feder·al, sobre a construção de hospHacs (discl,sslio ~mica) . 

Vot~ção do requer imento n. 62, de 1 93~, do Sr. Adolpho 
Bcrgamini, de informações sobre o Set·viço de Radio Na
cional (discussiio unica) . 

Vota~ão do requerimento n. G3, de 193-i, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre scrvicos de Lrabalhactores da 
Prcfcilm·a do Diskicto Feder·al (tlisws.~río m~ica) . 

votação do requerimento n. G-i, rlc 1934, do Sr. Henrique 
Dodswor· th, de inforrnac;ões sobre pagamen to a f unccionarios 
do I nstiLulo llc Met.corotogia (ttiscus~iio unica) . 

Volaçflo do req tlerirncnto 11. M, de 1934, do SI'. Tl1ier s 
Pcris,;rj, de informa,~õcs sobre contrncto entre a City Im
provcm<:'nls c o Gover·no Federal (cUswsscio um'i:a) . 

Votar_,õlo do requerimen to n . ô6, de 193<1 , do Sr. Acurcio 
Torres, de informa~ões sobre ·se o Goverrh) adq ui r iu, em 
W ash ing ton, u m edíficio par-a ~édc rle nossa Embaixada na 
Republi ~a :-;-orte Americana (discussão unica) . 

Votação do ~equerimenlo n. 67, de 1934,. do Sr. Mozart 
Lago, de in forma~ões sobre nomeacões e promoções de fun 
ccionarios da Universidade do Rio de J aneiro (discussão 
unica) . 

Vot.a1'ão do requerimento ll. ôS, de 1934, do Sr. T hier s 
Perissé, de informações sobre contracto celeb rado entre a 
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Prefeitura do' Districto Federal e a Light and Power {dis
cussão unica) • 

Votação do requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
Mooeiros e outros, de informações sobre venda \le armamen
tos (discussão unica. 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de informàcões sobre reintegração de profes
sores vitalícios da Escola Militar (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 71, 'lie I'J34, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Rockefcl1er com o Governo da União 
(discussão unica). 

Votação do requerimenlo n. 72, de 19-34, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discussão tmica) • 

Levanta-se a Sessão ás 14 hras e 27 mí· 
nutos. 
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59a Sessão, em 29 de Setembro de 19:34 

Presidencia do Sr. Christovão Barcellos, 2" Vice-Presidente 

1 

As 14 horas, comparecem os Srs. : 

Ghristovão Barcellos, Thomaz Lobo, Waldemar Motta, Ma
rio Caiado, Alberto Diniz, Manoel Reis, Alfredo da Malta, Ma
rio Chermonl, Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Godofredo 
Vianna, I.uiz Sucupira, Waldemar Falcão, Pontes Vieira, Xa
vier de Oliveira, Kergina·ldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Odon 
Bezerra, Mario Domingues, José Sá, Simões Barbosa, Góe3 
Monteiro, Val·ente de Lima, Rodrigues Daria, Deodato Maia, 
Negreiros Falcão, Henrique Dodsworth, Ruy Santiago, Al'!lara1 
Peixoto, Sampaio Corrêa, Olegario Marianno, João Guim~rães, 
Prado Kelly, Rau~ Fernandes, Acurcio Torres, Gwyer de 
Azevedo, Cardoso de Mel'lo, Soares Filho, Lemgruber Filho. 
Francisco Marcondes, Ribeiro Junqueira, Gabriel Passos, III:.üh 
Machado, José Alkmim, Vieira 11-!arqurs, Raul Sá, Daniel df' 
Carval1ho, Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Bueno 
Brandão, Anthero Botelho, Rodrigues Alves, Barros Penteado, 
Mari.o Whately, Hypolito do Rego, Cincinato Braga, Morat'~ 
Leme, Nero de Macedo, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, An
tonio Jorge, Idalio Sardenberg, Annes Dias, Frederico Wol
fenbuttel, João Simplicio, Fanfa Ribas, Gaspar Saldanha, M!
nuano de Moura, Gilbert Gabeirn, Antonio Rodrigues, Fran
cisco Moura, Sebastião de Oliveira, Alberto Sui'ek, Eliwald 
Possolo, Guilherme Plaster, Eug{lnio M·onlElir!O de Barrn~. 
Edrr..ar Carvalho, Mario Magalhães, Alvaro Ventura, "Ricardo 
Machado, Pedro Rache, Mario Ramos, Pinheiro Lima, A.be-

. I ardo Marinho, '.J:'hiers Perissé, Moraes Paiva. (86). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Pacheco de Oliveira, Frrnandes Tavora, 
Clen1entino Lisbôa, Alvaro Maia, Cunha Mello, Luiz Tirellí, 
Abel Chermont, Leandro Pinheiro, Moura Caryalho, Líno M:!
chado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, 
Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Agenor· Monte, Hugo Na
p.oleão, Pires Gayoso, Fre1re de Andrade, José Borba, Lerto 
Sampaio, Figueiredo Rodrigu·es, Jehovah Motta, Sirva Leal. 
Martins V eras, Ferreira de Souza, ·vetBozo Borges, Herectiat~< · 
Zenaide, Pereira Lyra, Barreto C'ampello, João Alberto, SOlllO 
Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Arruda 
Camara, Arnaldo Eastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, 
Osorio Borba, Humber!.o Moura, Izidro Vasconce!Qos, Snm-
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paio Costa, Guêdes Nogueira, Antoni o MachadQ, Leandro Ma
ciel, Augusto Leite, J . J. Seabra, Prisco Paraíso, Clem~nte 
Mar iani, MagalhãBs :!\'etto, Ai·l indo Leoni, Medeiros Netto, 
Arthm· Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio 
Galráo, Attila Amaral, Homer.o Pires, Manoel Novaes, Gtlenn 
Amado, Atoysio Pilho, Franci•co Roch:~., Paulo Filho, Arnold 
Silva, Lo.uro Passos, Nelson Xavier, F ernando de Abr eu, Car
los Lindenberg, Godofredo . :Menezes, Lauro Santos, Jone; Ru
cha, Pereira Carneiro, Mozar L Lago, Adolpho BerlO<lmin i, Nilo 
de Alvarenga, Cezar Tinoco, Alipio Costallat, J osé Eduardo, 
Fabio Sodré, Buarque Nazareth, Bias Fortes, Mello Franco, 
José Braz, Adelio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Ne
grã·o de Lima, Augusto Viegas, Delphim Moreira, Clemente 
Medrado, Simão d a Cunha, J oão Penido, J oão Bera ldo, F urt'ldo 
de Menezes, Christiano Machado, P olycarpo Viotti, Levindo 
Coelho, Belmiro d e :Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, 
Campos do Amaral, Carneiro d e Rezende, Jacques 1\IonLal'don, 
João Alves, J osé Chrisliano. Plínio Corrêa de Oliveira, Al
can~ara Machado, Theot-onio Monteiro de Darros, Moraes An
drade, Almeida Carnar!>O, Vergueiro Cesar, Guaracy Silvei ra, 
Zoroastro Gou•;eia, José Ulpiano, Carllota de Queiroz, Abreu 
Sodré, Lac~rda 'Verneck. Antonio .Cov~llo, Cardoso dê Mello 
Netto, Henrique Bayma, Sampaio Vida!, Jõsé Honorato, D<:
mingos Vcllasco, Generoso Ponce, João Villasbõas, Alfredo 
Pacheco, F rancisco Villanova, Ncreu Ramos, Adolpho Konder, 
Aarão llebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, Renato Barbosa, 
Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tub ino, P~dN 
Vergara, Raul Bitten cour!, Adalberto Corrêa, Cunha Vascon
cellos, Acyr Medeir<Js, Ferreira Netto, Vasco d e Tolcdo, Wal
demar Reikdal, l\lartins e Silva, João Vitaca, Armando La.yd
ner, Milton Carvalho, Wo.ltcr Gosl ing, Augusto Corsino, João 
Pinheiro, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lorli, 
Pacheco e Silva, Roch a. Far ia, Gast.ão de Brito, Roberto Si· 
monsen, Teix:eira Leite, Oliveira Passos, David Meiniclie, No
gueira Penido (i 64). 

O Sr. Presidente - A li sta de presença accusa o compa
recimento de 86 Sr s. Deputados. 

Está aberl.:i. a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta ( 4• SecrelaTio, se1·vindo de 2") 
procede â leitura da Acta. da S!!ssão antecedente, a qual é, 
sem observações, approvada . 

O Sr. Presid ente - Passa-se. á leitura do Expediente. 

O Sr. Thomaz Lobo (1• Secretario) procede á leitura do 
seg1.1 in t e 

2 

EXPEDIENTE 

Telegrarnma: 

De La Paz - Presidente Camar a do Brasil - Rio: 
La Paz, 29 - Senado Boliviano, por voto unanime, acordo 

d irijirse a esa a lta corporacion invitandola a ejercer su 
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noble influencia ante ilustre gobierno Brasil persevere en 
sus generosos esfuerzos pacifistas, aceptando participar en 
Comité de Conciliacion atentamente. - José M. Guadros, 
Presidente Senado Bolivia. 

- A' Commissão de Diplomacia e Tratados. 

F ica sobre a mesa até ulterior deliberação, 
um projecto do Sr. Henrique Dodsworth. 

O Sr. Presidente --Está finda a leitura do E:x:pediente. 

Tem a palavra o Sr. Ferreira de Souza. (Pausa) 

Não está pl'esente. 

Não ha mais oradores insscriptos. Se n~;nhum dos Sl's. 
Deputados quer usar da palavra, na hora -destinada ao Expe
diente, vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

3 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista de presença continua a ac-
cusando o comparecimento de 86 Srs. Deputados. 

Constando a Ordem do dia sórnente de votações, vou le~ 
vantar a Sessão, designando para depois de amanhãa, i de Ou
tubro. a mesma 

4 

01\1>01 DO l>!A 

Primeira parte 

Sessão secl'eta, para discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Gheie
da ·Missão Diplomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

"Votação do proje·cto n. 16, de :1934, estabelecendo que os 
governos dos Estados sejam, e:xercidos pel·os Presidentes dos· 
respectivos TrJbunaes de Justiça, até que- vrifiquem as 
eleições de que trata o art. 30 de "Disposições Trar.siLo
rias~, da Constituição Federal (em virtude de urgencia) (ia 
discussão) . 

Votação do projecto n. 45, de 1(}34, orçando a Recei
ta Geral da Republica, para o ex:ercicio de i935 (2"" dis
cussão). 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergarnini -offercidos ao projecto n. ô, de i934. 
estabelecendo providencias para a re·a.Jização das proximas 
eleicões. 

Votação do parecer n. 1, de 1934, negando licença pe
dida para proseguimento do pro~esso instaurado contra o
Deputado João Villasbõas (discussão unica)'. 

Votação do parooer n. 2, de ig.s.;, decla·rando que o pro
s-eguimento do processo criminal instaurado contra o doutor 

Q. D. - VOL>UME V 19 
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Luiz Vieira de Mello independe d~. licença, da Ca=n<Jra (dis
cussão unica) • 

Votação do parecer n . .3, de i934, declarando que inde
pende de li<Jença da Camara o proseguimento do processo
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cussão unica) . 

Votação do re-querímentg n. 37, de i93ó, do SI". Mozart 
LOJ.go, indagando por que motivo os sarge_nto.s monitores do 
Col!egío Militar não percebem àiarias que a lei estabelece 
(discussão unica) • 

Volação do r&querimentu n. 38, de i934, uo Sr. João 
Vitaca e OlJtros, pedindo informações sobre reconheciment•J 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão ztnica) . 

Votação do requerimento n. 39, do i!J34, do Sr. Aeyr 
Medeiros e outros, redindo informações -sobre o resultado a 
que chegou a Commissão Liqui·dante da Divida Fluctuantc 
da União (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do 3r. Thiers 
:Per issé e outro, pedindo informações sobr.e obras no 'l'heatrú 
Municipal (discussão unica) • 

VotaçãC! do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Alcan
tara Mi~.eha<lo, pedio·do informações sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. -12, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outro, de informações sobril prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unir.a) . 

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

Votar;ão· do requerimento n . U, de 1934, do Sr. Antonio 
Roorigues e outros, de informações sobre demissão de um 
mepregado da Escola Sele de Setembro (discussão unica) . 

Votaçãe> do requerimento n. ~s. de 1934, do Sr. Thíers 
Perissé, de infor-mações sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. !04, letra e da Comtl
tuiçãll vigente (discussão ttnica) • 

Votação do requerimento n. 46, de 1934, do Sr. Ado\ph(} 
Bergamini, de inforrriaçõ!ls .sobre se nas Estradas de Ferro 
da União continúa. sendo cobr<1da a ta~a. de viação Federal 
(discussão unica) • 

Volac,;ão do requerimento n. 4.7, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Ministerio da Ag-ricul
tur-a sobre colonias de pesca (discu~são ~mica). 

Vota~ão do requerimento n. 48, de 1934, do S:r. Acurcio 
Torres, de :nformações aos Minisíerios da Justiãa e Vi·acãa, 
sobre OIJerarios envolvidos no movimento grevista àe 5 de 
setembro corrente (discusssão unica). 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torre,s, de informações ao Ministerio do Trabalho -sobre um 
:recurso interposto por operarias do Syn.cticato dos Trata
lhadotes da Dompanh·ia de Cimen-to "Púrlhnd• (discussão 
unica). · 
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Votação do requerimento n. 50, de i934, do Sr. João 
Villasb6as, de i-nformações ao Min:isterio da Guerra., wbre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão ttnica) . 

Votação do requerimento n. 51, de 1934. do Sr. Mozart 
l..ago, de informacões sobre ~ve1:são de um oflicial do Exer
;eito (diSC1MSÚO unica) , 

votação do requerimento n. 52, de 1934, do Sr. Alcan
ta-ra Machado, de in1ormações . ao Ministerio da Viação e 
·Obras Publicas, .sobre reintegração de um funooionario da 
Inspectoria de Seccas (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 53, de 1934, co Sr. Cunha 
Vas{loncellos, pedindo ao MinisU!rio da Viacão e Obras Pu
:blicas cópias dos parecere5 dos Consultores Technicos e Ju
ridi{lo daquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Est..ada de Ferro (discussão unica). 

Votação do requerimento u. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informaoões sobre dispensa de empre
.gados no Set'Viço da Febre Amarella (discussão un.ica) • 

Votacão do requerimenl.o n. 56, de 1934, do Sr. Antonio 
ltodrigues e outro, de informacões sobre dispensa de um 
funcctonario da Companhia Cantareira de Viação Flu
.minenee (discus;J.o unica) • 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobr.:J noméacões de fun~io~ 
.oarios (discussão unica ) . 

Votacão do requerimento n. 58, de 1934. do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados- na ilha do 
•Governador (d iscu ssão unica.) 

Votação do reque-rimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
·Lago, de informacões so:O.re nomeações de technicos d-e Gon
.tabllidade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Federal 
(discusroo unica) • 

Votação do requerimento n. 60, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de medicas, feitas 
pelo Interventor do D istri{lto Federal (disC11.$Sâo ttnica) • 

Vo~a~!lo do requerimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolpho 
.Bergamm1, de infqrmacõoes ao Sr. Interventor do Dis tricto 
Federal, sobre a construção de hospit.aes (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 52, de 1934, dl) Sr. Adolpho 
Bergamini , de informações sobre o Serviço de Radio Na
cional (discussão unica) . 

Vol.açiio do requerimento n. 63, de 1934, do Sr. Mozart 
-Lago, de informações sobre servicos de lt'abalhadores da 
Prefeitura do Districtc. Federal (discussão unica). 

V o !.ação do. requerimento n. 64, de 1934, do Sr . Henrique 
Dodsworth, de Informações sobre pagam ento a funecionarios 
do Instituto de Meteorologia (d iscussão unica) . 

Votação do requerimento D. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
:Perissé, de informações sobr e coniracto entre a City Im
provement.s e o Governo Federal (discussão unica) • 

Votação do r equerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acuroio 
"Tor~·es, d-e informações sobre se o Governo •adquiriu, em 
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Washingt(}D, um edificio para séde de nossa Embaixa(!a na 
Republi.ca Norte Americana (discussão uníca) . 

Votacão "do ,requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nome~ões e prom~ões de fun
ccionarios da Universidade do ·Rio de Janeiro (diuussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 68, de 1934, do .Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracto celebrado entre a. 
Prefeitu-ra do Districto Federal e a Ligbt and Power (dis
cussão unica). 

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

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan-· 
tara Machado, de informações s·obre reintegração de profes
sores vitalicio.:; da Escola Militar (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 71, de 1934, do .Sr. Antonio. 
Rodrigues, de informações sobre clausulas dt:- contracto assi
gnado pela Fundação Rockefeller co.m o Governo da Uniã•J 
(discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 72, de 1934, do Sr. Acy;: 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, cou
strnidas P.m Bemfica (discu.~são unica)_. 

Levanta-se a sessão :\.s 14 horas e 20 mi
nutos. 

5 

Em seguida á Acta desta sessão, foi reproduzido, por 
haver sabido truncado na publicação da Acta da sessão dt:~· 
25 de Setembro, o seguinte: 

PI\OJEC'l'O 

N. 78- 1934 

Torna exten.'livas aos officiaes das Policias Militares dos Es-
tados as garantias de que gosam os. da Policia. Jlilitnr 
do Distr"icta Federal.. 

(Segurança f8, Justiça 33 e Finanças 60, de :!934) 

Considerando o:ue compete á União legislar sobre as ga-· 
rantias dos membros das Policias Militares (COnstituição ;Fe
deral, art. 5°, a:linea i) : 

Considerando que a garantia da patente do official de
Polícia Militar varia de Estado para Estado 

Considerando que a indiYiduo-s ou corporações com 
iguaes deveres devem eaber igua.es direitos ; 

Considerando que é indispensavel ao official, para que 
possa cumprir bem os seu~ deveres, a seguranca d~ se11 
posto; 
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Considerando que .a ·Constituição Federal colloca as Po
licias Militares no mesmo pé de egua1dade, como reserva 
(art. :1 67); 

Considerando mais que os officiaes da Policia Milita!' 
·do Dis tricto Federal já têm garantidas as suas patentes : "Só 
no caso de condemnação a mais de dois annos de prisão por 
sentença passada em julgado os oificiaes da Pol'icia Militar 
do Distr lcto Federal, perderão os postos e honras mili!ares 
de suas patentes" (art . 2° do decreto n . 22 .908, de " de 
Julho de 1933) ; 

Considerando que os officiaes do Exercito, da Armada e 
do Corpo de Bombeiros do Distri~to Federal têm igualmente 
as >uas patentes garantidas; 

Considerando ainda que os grandes serviços pre;;tado;: 
á Nação pela; Policias Militares, na paz ·e na guerra, aconse
lham e justificam, até por equidade, a medida que pl·1ilC::!· 
mos, o Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 É extensivo aos officiaes das Policias Mil:lares 
dos EsLados o disposto no art. 2° do decreto n. 22.908, de 
10 de Julho de 1933, publicado no Diario Of{icial de i2 dos 
mesmos mez e anno. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala ~as Sessões, 25 de Setembro de 1934. - Negreiros 

.F(!lcã.o. - Zoroastro Gouveia. - Acvr Medeiros. - Ruy 
Santiago. - Acurci& Torres. - Lemgruber FilhQ. - Odol\ 
Bezerra. - Manoel Rais. - Francisco de Moura. - Sebas
tião Luiz de Oliveira. - Maric, Manh.ãe~. - Ferreira ivetto. 
- Alberto RoseUi. - Luiz Sucupira. - Amaral Peixot o_ 
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soa Sessão, em 1 de Outubro de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente; Christovão 
Barcellos, 2• Vica·Presidente, e Waldemar Motta, 4• Se~ 
cretario 

1 

A's H horas, comparecem os Srs . : 

Antonio Carlos, Christovão Barcel-los, Waldemar Motta, 
Mario Caiado, Alber to Diniz, Alfredo da Matta, Maria Cher~ 
mont, Veiga Cabral, Godofredo Vianna, Luiz: Sucupira, Wal~ 
demar Falcão, Leão Sampaio, Xavier de Oliveira. Kerginaldo 
Cavalcanti, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide, Pereira Lira, 
Souto Filho, José de Sá, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Va
lente de Lima, Rodrigues Doria, Godofreão Menezes, Henrique 
Podsworth, Ruy Santiago, Sampai-o Corrêa, Olegario Marian
no, Raul Fernandes, Lemgruber Filho, Francisco Marcondes, 
Raul Sá, Aleixo Par aguassu, Anthero Botelho, Cincinato Bra
ga, José Honorato, Nero de Macedo, Plinio Tourinho, Renato 
Barbosa, Aõalberto Corrêa, Cunha Vasconcellos, Vasco de Tole-
do, Antonio Rodrigues, Francisco Mou!'la, Sebastião de Oliveira, 
Alberto Surek, Armando Laydner, Edmar- Gal"Valho, Mario M~ 
nhães, Alvaro Ventura, Ricardo Machado, Pedro Rache, Abelar
do Marinho, Thiers Ferissé (54) 

O Sr. Presidente- A lista de presença acousa o compa
recimento de 54 Srs. D~utados. 

Está aberta a .Sessão. 

O Sr. Al!Jerto Diniz (Supplente, servindo de 2" Secretarif)) 
procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é, 
sem observacões, approvada. 

O Sr. Presicl.ente - Passa-se i leitura. do Expediente. 

. O Sr. Waldemar Motta W Secretario, servindo de f•) 
tlroeede á leitura do seguint~ _ 

EXPEDIENTE 

Ort'icio: 

Do lllinisterio das Relações Exteriores. de 26 do eor· 
rente, agradecendo a efficaz collaboracão desta Camara nos 
serviço9 d& organização da recepção ao E.'Dllo. Sr. Gabriel 
Terl'a, Presidente da Republica do Ur.lguay. 

- Inteirada. 
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Telegramma: 

De Bello Ho·rizonte - Presidente Camara Deputados -
Rio: 

'Cumpro dever communi<:ar Vossencia tenho falLado, fal
t:u·ei mais algumas Sessões enfermo. Respeitosas sauds. -

Furtado Menezes. 
- Inteirada. 

2 

E' lida e enviada á <J.ommissão Executh•a a 
seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 14- :1934 

Indica que se of(icie ao Ministro da Justiça afim de que se
jam cumpridas, dJesde iá, em todos os Estados, as nor
mas est;;;;belecidas, no tocante aos funccionarios publicos, 
no Titulo VII da Constituição Federal 

(.Commissão Executiva 24, 1934) 

Indico que a ltfesa da Camara, .ouvida esta, officie ao 
Sr. Ministro da Justiça, solicitando de S. Ex. as necessa
rias providencias no sentido de ser em cumpridas, desde jã, 
em todos os Estados, as normas .estabelecidas, no tocante 
aos funccionarios publicas, no Titulo Vil da Consti tuição 
Fed-eral. 

Sala das Sessões, 27 de Setembro de :1.934. - A.C'Urcio 
Torre~. 

3 

E' lido e vai a impr1m1r para ser remettillo 
.ás Commissões de Saude Publica e de F inanças, 
d~ accordo com o § 3° do art. U6 do Regimento, 
o seguinte 

PROJECTO 

~. 87 - i934 

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio da Educaçlio e 
Saude Publica, o CTedito.fk L500 :000$000, para occor
rer ás despesas com a ezecução de} Convenio firmado 
entre o Brasil e a Republica. do Uruguay, em virtude do 
qual são crealios dispensarias de moloestia.s venereo
syphiliticas em varias cidades fronteir as com o Uruguav 

(Gaude 2, e Finanças -69, de i934) 

Ar~ . f.O Fica o Governo autorizado a dispender a im
portancia de 1 . 500:000$000, para occoiTer ás despesas, ins-
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tallal)ão ~ funecionamento de dispensarios contra affeccões 
venereo-syphiliticas nas cidades de Santa Victoria, Jagua
rão, Bagé, D. Pedrito, Santa Art:p.a, Quarahy, Barra do Qua
rahy e outras. 

Art. 2,o Para attender á despesa de que trata o artigo 
fO 'o· Governo abrirá o respectivo ctedito que correrá por 
-conta da taxa de Saud-e e Educação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 26 de Setembro de f93i. -João Sim

.plicio. - Renato Ba:rbosa. - Okuario Marianno. - Leão 
Sampaio. -Armando Lavdner. - Minuano de Moura. -
Manoel Reis. - José de Sá. - Simões Barbosa. -Mario 
Dcnningues . 

4 

E' lido e vai a impr1m1r para ser remettido 
ás Commissões de Con~liluiciio e Justiç.,, e de í:ic
guranca Nacional , de accordo com o § 3° do ar
tigo 146 do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 88- 193~ 

Dispõe sobr11 a organi:ação das Policias Militares 

(Justiça 42 e Segurança. 22, de 1934) 

Considerando que compete á União regular a organiza
ção das Policias MilHares (Donstituição Federal, art. 5°, 
alinea i ) ; 

. Considerando que o dispositivo constitucional citado 
visa uniformizar a . orga.nizaoão das Policias Miltares para 
fazel-as tropas homogeneas; · 

Considerando qui! a organizacão destas forcas, presen
temente, varia s-egundo o progresso profissional de cada 
tropa e o desejo da administracão de cada Estado, que Dão 
convém aos altos interesses do Paiz; 

Considerando que a organização militar das forcas nacio
naes deve s~r orientada num sentido unico, Lendo como pa
dx-ão o Exercito; 

Considerando que deve caber aos Estados a fixacão do 
effectivo da .sua tropa, segundo os seus recursos ou as suas 
necessidades; 

Considerando que, na regulamentação desta m ateria, não 
~:e devem estabelecer regras que firam a autonomia dos Es
tados ou difficulte a sua defesa : 

O Congresso Nacional d ecr eta : 

Art. 1. 0 As Policias Militares serão organizadas ~m B . 
. C. e R. C. I., independentes (tantos quantos bastem para 
_comportar o effectivo existente ou necessario), e servicos 
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coiTespondentes e proporcionaes á troPa. de accordo com ar, 
organização de iguaes corpos e serviços do Exercito . 

Art. ·2. • A menor unidade organizavel serã a comna.
nhia ou o esquadrão. 

Art. 3. • Revogam-.se as distJosicões em contrario. 
SaJa das Sessões, f de Outubro de i934. - NeorP.iro$· 

Falcão. - Odon Be:erra Cavalcanti. - Paulo Filho. - · 
Ruv Santiago. - Edrrrm Carvalho. - Alberto Surek. - 
Armando Laydner. - ALberto RoseUi. - Cardoso de Mello. 
-Manoel Reis.- Xavier de Oliveira.- Leão Sampaio.-· 
Actll" Medeiros. 

5 

E' lido e vai a imprimir Dara ser en.viado áS 
.Commissões de Constituição e Justiça e de Segu
rança Nacional, de accOrdo com o !§· s• do artigo. 
146 do Regimento o seguinte 

PR()J'EC'l'O 

N . 89 - i934 

DüpQe ~obre a Justiça àal PoTi.citu Militares 

(J'ustiça 43 e Segurança 23, de i 934) 

Considerando qu-e compete á União legislar' sobre a~ 
justiça das Policias MHitares (Constituição Federal, artigo• 
so, alínea 1) ; 

Considerando que estas forcas vivem em permanente-. 
regimen militar-, em virtude das suas finalidades e organi
zaeão; 

Considerando que os delictos militares são julgados em: 
fOro especial; 

Considerando que o <fisposit.i'.!& ®nstitucional oi:t.ado
{art. so, alinea. i) visa estabelecer um regimen especial que 
abranja todas as corporacões P&liciaes militares: 

QonsidEiJ.-ando •que a "OOgulamenta.cãG actualmente Bill• 
vigor nas P. M. é. na sua maioria. incorrecta e ·irregular; 

Considerando que a.s Policias Militart~s. como reservas.; 
constitucionaes do Exercito, adquiriram não só os onus mas' 
tambem os direitos e regalias peculiares aos mUltares (Con
stituição F-ederal, arts. 167, 165 t!l §§: 30), o Congresso de-
creta: 

Art. i. o São applicadoa ás Policias Militares o Codigo
Penal Militar e Q Codigo da. Justica. Militar • 

.Art. 2. • Revogam-se as di.sposicões -em eont.rario. 
Sala das Sessões, i de Outubro de 1934. - Negf'eiro~ 

Falcão. r- Odon .ae.:erra ~i. - Paulo Filho. -
Ru.v SantiagQ. ~ Edmar CarviJJ,ho. - A~o Sv.rek. - · 
A~berto RoseUi. - Ma:noel Reis. - Xavier de Oli?Jeira. -
Leão Sam:pc.io. - Armando Lc:yd:ner. - AC11r Medeiros. 

6 

E' lido e vai a imprimir, para ser remettido. 
ás Commissões de Segurança Nacional e de Con-
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.stituição e Justiça, de accOrdo com o § a• do
art. 1.46 do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

iN. 90- 1~3l 

.Torna ellten&ivtU QI)S actuaes funecion.a:rio& da Justiça Mi
litm' do qtuU!.ro de serviço activo de Ezercito ll8 vanta
gens ccrncedidas aos funccionarios da IY.rectoria Gef'aL' 
tk Contabilidatte da Guerra · · 

(Segurança. 24 e Justiça. 44, de 1934) 

Art. L • Aos actuaes funceionarios effectivo-s da Justiça. 
Militar, -do Quadro do Serviço Activo do Exercito. compre
bandidos no § 1° do art. 80. do decreto n. 24.287. de 24 
de Maio deste anno,. de postos honorificas militares manti
dos pelo !§! 3° <lo art. 165, da nova Constituicão e enumera
dos no arL. 72 do Codigo da. Just.ica Militar, alt.era.do pelo· 
decreto n. 24.803, de 14 de Julho, tambem deste anno, fi
cam extensivos os direitOs e vantagens concedidas ao~ func
cionarios da Direct.oria Geral de Contabilidade da Guerra, 
pelo § 7o do art. 167. do citado decreto n. 24.287. 

Art. 2. • Aos funccionarios alludidos, das Auditorias ex-
tinctas, s• ~ 9•, respectivamente, de séde em Fortaleza. e Sã~ 
Lu!z, cabem os direitos e vantagens decorrentes deste de-
creto, até ~erem aproveitados nas primeiras vagas ou crea
o!!es de novas Auditorias. 

Art.. 3. • Revogam-se as disposições em contrario •. 

IUJSti.{ic~ãQ 

Justificando este projecto, fazemos uma reparação op
portuna aos funccionarios da Justiça. Militar. estendendo-· 
lh~s direitos eguaes .aos beneficiados 1>elo decreto do Te
ajustamento do Exercite, concedendo aos funccionarios da 
Directoria Ger.al de Contabilidade da Guerra vencimentos •. 
montepio e mais vantagens pelos l>OStos honorificos Que 
possuem. 

Pela primeira vez incluídos no serviço activo do E:::~l'-· 
oito, não basta á reforma recem-decretada. secundar a t~er
manencia, tambem, nos seus postos honoríficos. á classe dos 
chamados juristas militares, pelo que reza o § 3" do citado· 
artigo 165 da nova Constituição. · 

Pelo referido artigo 72, o Cociigo Judiciario :Militat-, 
vindo com o decreto n . i 7.231 A. de 26 de Fevereiro -de
~926, os serveotuarios dessa Justiça, passaram a ter gradua
ção militar, meramente honorífica, e a usar dos u,niformcs 
dos officiaes do Exeroito, uma vm que este ultimo decrete). 
não os creára, nem mesmo o Regulamento Interno do Su
premo Tribunal Mili.tar. 

Modificado o plano dos uniformes do Exercito. no gozo• 
dos novos estão, agora. aquelles militares da Contabilidade 
referida e, por força do reajustamento. oom os ordenados 8' 
montepios equivalentes aos seus pastos. 

Tal disparidade não se justifica. nem razão alguma im
pera para essa singular differenciação entra civis do se!'vi,eo. 
acttvo das mesmas forças armadas. 

Ha. careneia, dizia o Sr. marechal VesiJasiano de Albu-· 
QUerque em seu relatorio de 1914 e a nobre Casa Legista: 
sabe que, em b-ypothese de guerra, -de dar aspecto militar 
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.aos auditores, "conheddo como é, ser o uniforme o que·, 
_principalmente, indica a qualidade de combatente ou do 
assimilhado", ·condição. aliás, precisa para ;adm.is~ão :ias 
.direitos decorrentes das leis da guerra, por principio.s de di
reito internacional previstos no Regulamento de Haya de 
i899 e 1907, na Declaração de Bruxellas, no Manual de Ox
ford e, ainda mais, nas Instrucções Americanas. 

Os auditores e promotores, ta:x:a o artigo 351 do vigente 
Codigo Judiciario nomeado, combinado com o § 1° do ar
.tigo 349, do decreto n. 2~ .803, acompanharão á guerra as 
unidades do Exercito e da Armada que lhes forem designa
das. segundo as conveniencias do s·e:rvico e a citada Con
stituição actual estende ·essa obriga.cão ao.s militares ·e aos 
seus assim ilhados nas zonas de operações durante JJrave com
.moção intestina. 

Economicamente, com as obrigacões decorrentes. de avo
lumado serviço, na applicação da lei judiciaria militar. ao
cresce a parte administrativa militar, sobre massas, na exis
teneia de um Conselho da Administracão em cada Auditoria. 
Regional. 

O citado decreto n. 24.803, crêa. como devia, ao Pro
motor, a obrigação de zelar pela observancia, das regras ge
raes do direito das gentes e convenções de Genebra de 27 
de Julho de i 929; sobre o tratamento de prisioneiros feri
dos e enfermos de campanha, fornecendo ao commando pre
-scripções que .devem chegar ao conbecimento da tropa e po-· 
pulacão civil relativas a elles, bem como aos não combaten
-tes e propriedades publicas e privadas. 

Estabelece. em seu artigo 104, letra f. o dever de emit
tir parecer nas questões de direito criminal que lhe sejam 
submettidas pelo Commandante da Região e I>elo da Guar
nição, quando esta fõr séde de Auditoria. 

Augmentou, assim, como se vê, suas attribuicões de
pendentes de estudos especializados e varias. obrigados, por 
isso, a despesas de vulto para attender ás novas exigencias. 
·como consultor jurídico promotor e conselheiro do E_xer~ 
·[)ito e (ironia!) dão-se-lhes, apenas, mensalmente, a junstas 
·dessa monta os vencimenlos de um conto e duzentos mil 
i'éis. para com elles sustentar família á altura da educacão 
·recebida e renov~r sempre na estante os livros caros pro
vindos ào extrangeiro. 

Ao escrivão pagu a Rep1.tblíca a insignificante impor
tancia de quinhentos mil réis mensal:li:l, sujeitos taes venci
menL1s ao deseonto obrigatorio, como os outros funccionarios, 
da Previdencia e, no ehtretanio, ao seu afanoso labor, sobre
cnrr<'gou a lei as funcções de secretario, tllesoureiro, almo
.xarife-pagador do Conselbo de Administracão da Auditoria. 

Tal funccionario ganha. menos que os futuros escreven
tes, que serão seus auxiliares l 

Esse estado d·e coisas não se justifica .. 
Rogamos a atten_ção da nobre Camara para este acto 

de verdaO.eiro reajustamento, de reorganização, de systema
.tização, igualdade e de justiça. 

· Não ha augmento de despesas, na justificada existen-
cia da necessaria instituição constitucional. 

A nova Republica não póde ser incoherente, creando 
-vencimentos e justos para uma casta de magistrados e re
J)re<oentantes do Ministerio Publico e minguando a de ou
,tra, que tem o dever da amovibilidade e até do sacrifício 
-da propria vida em defesa da Republica. 
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Assim, esperamos a approvação da medida, que ora, 
justificamos. 

Sala das Sessões, i de Outubro de 1934. - N-egreiros 
Falcão. - Odon Bezerra Cavalcanti. -Paulo Filho. -Ruy 
Santiago. - Edmar Carvalho. - Alberto Surek. - Ar
mando Laydw;r .. - Alberto Roselli_ - Cardoso de MeUo. 
- Manoel .Reis. - Xavier de Oliveira. - Leão Sampaio. 
- Acyr Medeiros. 

7 

E' lido :e vai a impr1m1r para ser enviado· 
ás Commissões de Constituição e Justica, de Es
tatuto dos Funccionarios Pubiicos e de Finan
cas, de accordo com o paragrapho 30 do artigo 
H6 do Regimento, o seguinte 

PRO.TECTO 

N. 91 - 1934 

Dá interpretação, para regularizw;ão, sobre as condições de
vencimentos dos (unccionarios publicas aposentados 

(Justica 45, Estatuto dos Funccionarios Pnblicos 13 e Fi
nancas 70, de 193<i) 

O Poder Legislativo resoive: 

Art. :1.0 Qualquer que seja a modalidade ou fórma dis
criminativa nas tabellas de pagamento dos vencimentos dos 
funccionarios publicas. taes vencimentos serão sempre con
siderados em sua totalidad~ de pagamento e como divididos 
por tres partes, constituindo duas dessas terças part~s a 
denominada - ordenado - e a restante terca parte a deno
minada - gratificação pro-labo1·e - para todos os effeitos 
de aposentadoria dos respectivos funccionarios. 

ArL. 2.o A presenlfl disposição legal st:>rvirá. tambem, 
como norma reguladora p"ara todos os casos anteriores eon-· 
trariamente decididos pela administração publica e IHlra 
uniformizacão desses casos_. 

Art. 3.o Será feita a. immediata revisão ex-o {fiei o de 
todos os processos de aposentadorias em vigor, de modo a 
condicional-os á presente lei. 

Art. 4.o Quando essa revisão nãc tenha sido f e ih, a 
funccionario interessado poderá promovei-a pelos meios 
JV~rrnaes e Iegaes. 

Art. 5.o Nenhuma reclamação por C:ifferencas pecuiliaT 
rias, anteriores á presente lei, caberá a qualquer funccio
nario, porquanto seu direito só lhe é reconhecido a partir 
da data da referida lei, embora applicado, tambem, a casos 
ju1gn.dos anteriormente. 

Art. 6.0 RevogaJtt-Se as disposições em contrario. 

l?utificação 

Ante a diversida.t~e da modalidade ou fórma discrimi
nativa nas tabellas de pagamento dos vencimentos dos funa-
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-cionarios publicas, vem surgindo constantes duvidas e con
troversias quanto ás condições de direito áquelles venei
.mentos pelos funecionarios, quando aposentados. 

Longa seria a enumeração d06 casos, sendo mais re
.~entes os funccionarios de repartições arrecadadoras e os 
da fiscalização dos impostos de consumo. 

Como exemplo frisante, pôde ser apontado o destes ul
timas, que foi objecto de contenda entre o Ministerio da 
Fazenda e o Tribunal de Contas, conforme se vê ás fls. 
·2.575 a 2.577, do Diarü> Of{icial, de 6 de Fevereiro, e ás fls . 
16.3·06 a 16.307, do de 7 de Agosto, ambos do eoiTente 
;anno. 1 1 , • 

'I'odas essas duvidas e controversias resultam do facto 
·da diversida11e de denominação dos estipendios dos funccio
narios publicas nas respectivas tabellas de vencimentos e 
do que se deva entender por - ordenado - e por - aratí
Jicação. 

Para sanar essas duvidas e controversias, o presente 
projecto de lei estabelece no art. 1° que - qualquer que 
~eja a modalidade ou fórma discriminativa nas tabellas de 
,pagamento dos vencimentos dos funccionarios publicas -
deverá sempre - a totalidade desses vencimentos ser divi
--dida em tres partes, const-ituindo duas dessas terças par-
tes a denominada - ortkrw.ào - e a .restante terça part<e a 
denominada - grati ficação pró-laõore. 

E' uma providencia determinada para a generalidade 
-dos casos controvertidos, solucionando-os. 

Mas, resultante da controversia supra referida, desuni
formes têm sido as decisões administrativas na especie; 
pelo que, a seguir, no art. 2°, o mesmo projecto manda 

Tegular todos os casos anteriores, contrariamente decididos 
ás normas que o projecto estabelece, segundo as prescri
pções nelle existentes, afim de que se dê a uniformização 
-em todos os alludidos casos. 

Determina, depois, para isso, no art. 3°, a immediata 
·revisão e:r-o{ficio de todos os processos de aposentadoria 
-em vigor; e, quando essa revisão não haja sido feita, no 
artigo 4°, dá ao funccionario interessado o direito de pro
·move l-a pelos meios normaes e -Iegaes. 

Por fim, no art. 5°, como possam ter havido differen
cas pecuniarias não recebidas em tnes casos pelos funccfo
narios por não terem sido reconhecidos seus direitos, res
:guardn os cofres pub1icos de quaesquer indemnizaç6es pela 
acção rctroactiva, com a revisão determinada dos processos, 
estabelecendo o !'econhecimento do direito dos ditos func
-cionarios a partir da data da propria lei. 

Sala das Sessões, 1 de Outubro de 1934. - Negreiros 
Falcilo . - Paulo Filho. - Odon Be:r.erra Cavalcanti. -
Ruy Santiago . - Edm{Lr Carvalho. - Alberto- Sureck. -
.Armando Laudner. -Alberto Roselli . -Cardoso de M.ell<J.. 
-Manoel Reis. -Xavier de Oliveira. - Leão Sam.paio. 
- Acvr Medeiros. 

8 

E' lido e vai a impr imir para ser ~enviado 
ás Commissões de Constituição e Justiça, de Le
gislação Social e de Finanças, de accordo com o 
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paragt'apho 3° do art. H6, do Regimento, o se
~ruinte 

N. 92- i934 

;Estabelece medídas de caracter e_conomico 'l'egulando o exer
cido da. propriedade immobiliaria 

(Jusl!~;:i -!.ü, Legislação Social :13 e Finanças 7, de 1934) 

Art. f. .A todos quantos, ainda mediante contractos e 
reconhecimento da propried:'lde alheia do solo, tenha sido 
])ermittido fazer plantações, edificações ou outras bemfei
·torias que, por sua natureza, n:1 forma da legislação civil, 
sejam ccnsider2.das immoveis, fica assegur:1do o direito de 
adquirirem a plena propriedada dos terrenos em que as 
mesmas s_e encontrem. 

Art. 2. Para o exercicio do direito assegurado no 3t·
tigo anterior, o locatario, emphyteuta ou posseiro, fará T:IJ

tificar, por escripto, ao proprietario directo do terreno a 
'sua intenção de adquil'ir-lhe a propriedade, offerecendo-lhe 
o nome de um arbitro e convidando-o a, no prazo de quin
ze dias do recebimento da notificação, fazer a nomeação 
do seu, os quaes elegerão, dentro em dez dias, um terceiro 
para a avaliação e estimação pecuniaria do terreno e das 

'bemfeitorias. 
Art. 3. Os tres arbilros, dentro em dez dias da nomea

·cão do terceiro, examinarão e descreverão, detidamente, o 
terreno e as construccões ou bemfeitorias outras nelles exis
tentes, -entregando uma copia do laudo âo proprietario do 
solo e outra ao locatario, foreiro ou posseiro, devidamente au
thentícadas por meio do reconhecimento das firmas. 

Paragrapho unico. Para a avaliação dos terrenos os ar
biLros não computarão o accrescimo que ao seu preço -se te
nha aggregado como consequencia natural das bemfeitorias. 

Art. 4. De posse do mencionado laudo, as partes, no pra
zo de quinze <iias, se trocarão, mediante cartas de notifica
-ção, ou outl'o meio processual authentico, as propostas sobre 
·as condições de alienação e compra do solo ou das bemfeito
rias, ficando a cnda um, ainda, o prazo de dez dias -para de
claracão de acceile da~ referidas condições ou formulando 
a contra-proposta. 

Art. 5. Quando as partes não cheguem a um accordo, 
·O lccatario, foreito ou posseiro, findo o prazo da contra-pro
posta, juntando todas as cartas e notificações de que tra
tam os artigos anteriores, fará citar o proprietario do solo 
para responder aos termos de uma acção summaria de acqui
sição da propriedade do terreno. 

Paragrapho unico. A sentença proferida nesta acção, de
terminando as condições da transmi-ssão da propriedade do 
terreno, servirá' de titulo de propriedade e, como tal, deverá 
ser transcripta no Registro Publico de Immoveís, operando a 
tradição da cousa. 

Art. 6. E' o Governo autorizado a desapropriar a ár!!\9-
ode terrenos sita nesta Capital da Republica, em a e>staoão 
<de Bangú, da Estrada de Ferro Central do Brasil, para o ef-
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feito de transmittir aos moradores, loeatarios com bemfci
torias e construcções na mesma área, a propriedade dos lo
tes em que se achem installados. 

AI't. 7. Será valor para indemnizacão, de quem se de
monstre legitimo proprietario da alludida área de terrenos_ 
o que foi declarado, no anno }Jroximo passado de 1933, pela 
Companhia Pr ogresso Industrial do Brasil, para o pagamento· 
do imposto lançado pela Prefeitura do Districto Federal. 

Art. 8. O Governo se empossará, ir.nmediaiamente, em 
ditos terrenos, fazendo o deposito da importancia supra-men-· 
cionada n0 Banco do Brasil, afim de ser a mesma levantada 
pela mencionada Companhia ou por quem o Governo deter
minar, em decreto especial, depois de feita a apuração de 
titulas de propriedade perante a Directoria. do Patrimon1o· 
NacionaL 

AI't. 9. Da mesma forma procederá o Governo em rela
ção á quéda d'agua e represa feita pela refErida Companhia 
no Jog·ar denominado Mendanha, no Sacco do Viegas ou outro, 
afim de assegurar á população o abastecimento do dito li
quido, podendo, avaliadas, indemnizar, de logo, á Companhia 
as obras de captação dessas aguas. 

Art. 10 A transmissão da propriedade dé ditos terre
nos do Goyerno para os locatarios, posseiros ou outras pes
soas que nelles se encontrem como propr:ietarios das bemfei
torias ou construcc;ões, se fará mediante prévia avaliação do 
terreno e ditas bemfeitorias ou construcções, fixando-se o 
preco de acquísicão em proporção do valor destas para a da . 
indemniz:;ação aser feita ao legitimo proprietario actual, de 
maneira que a Fazenda Publica seja reembolsada da im
portancia da dita indemnizacão e das despesas que a. exe
cução da presente lei venha a occasionar. 

Art. H. O Governo autorizará a Caixa Economica Fe
deral, o Instituto de Previdencia dos Funccionarios Publi
cas, ou outra ins! iluicão congenere, a lransacc.ionar em cre
dito com os locatarios ou posseiros actuaes de ditos terre
nos para lhes fncilitnr a acquisicão immediata dos mesmos, 
ob~ervando-se quanto ás condições destas operações o dis
posto na lei contra a usura. 

Art. 12 .. E' o Governo autorizado, pelo Ministerio do · 
Trabalho, Induslria e Commercio, a nomear uma ou mais 
commissões que se tornem necessarias, afim de executar, o 
mais breve possível, a transmissão da propriedade de ditos 
terrenos para os seus actuaes posseiros. 

Pnragrapho unico. As despesas com ditas commissões e 
execução da. presente lei, no que se refere á localidade da 
Bangú, devem ser divididas proporcionalmente entre os pro
prietarios de construcções e bemfei to rias lá existentes, de 
fol'ffia, porém, que não ultrapassem a iO % sobre o mon
tante da indemnização de que trata o art. 6o. 

Art. 13. As normas estabelecidas na presente lei serão· 
applicadas pelo Governo a todas as áreas de terrenos urba
nos ou ruraes. em que locatarios ou posseiros, em numero 
supe:;-ior a quinhentos, se tenham installada, fazen<lo plan-
tações, bemfeitorias ou construcções, cujo valor iguale ou 
ultrapasse o da área de terrenos occupados. 

Pa.ragraplio unico. Sem -dependencia da p:roposi:;ão aci
ma estabelecida entre Q valor da área. -de terreno e o das con-.. 
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str:iccões ou bemfeitorías, o Governo applicará a presente 
lei nas áreas que tenbam sido occupad~ sem previo con
tracto entre o posseiro e quem se arrogue o domínio da 
mesma. 

Art. 14. Appl icar-se-ão, aind2. normas da presente 
lei ás il.reas de terras, como a da estação de Santa Cruz, na 
Estrada de Ferro Central do Bras il, nesta Capi tal, que, per
tencentes ao P:ürimonio ·da União, estejam aforadas e nã1> 
sejam indispensaveis ás medidas de segurança nacional. 

Ar L 15 . O Governo da União, autorizando as institui
ções de que trata o art. 12 a operar em creditas com os pos
seiros installados em seus nucleos coloniaes, promoverá a 
transmissão a elles dos immoveis que estejam occupando e 
podcrú. promover a abertura de novos nucleos ruraes assim 
emancipados_ 

Art. 16. Fica o Governo au tor izado a r egulamentar a 
presenle lei no prazo de tres m ezes a conlar de sua s:m cção, 
independendo, cnt.rctanto, de tal r~gulamentação a execução 
do disposto no art. 6°, relativo ás á reas de terrenos da esta
ção de Bangú, cujas condições são inte iramente conllecidas. 

Art. 17. Revogam-se as dispos!cões em contrario. 
Sal:1 das Sessões, 1 de Outubro de 1934. - Ruy Santia

go. - Alberto SILrek. - Francisco de Moura. - Edmar 
Carvalho.- Guilherme Plaster. - Eugenio Monteiro de 
Barros. - ~!ario Manhães . - Acyr Medeiros. - Alvaro 
Ventura. - Antonio Rodrigues. 

Justificação 

A aclual Conslitu i!;ão Federal dispoz em seu art. 113, 
n. 17, o seguinte: 

"E' garantido 0 direito de propriedade, que não 
poderá Sel' r.xercido contra o in t.crcss<~ social ou 
collüclivo, na forma qu e a lei determina r . .. " 

Publico c notor io é que I!SSC d i~posit.ivo fo i inspira~ 
d o pela considera<:ão de CJ UC, a pat· cln grande :- l)t'opriedades, 
eulr!~ n ús.uleis pcln gl'nero d•• cullura a qun ; o dcs linam 
ou por· SI' acharem C'mprrc;adn:; nu P~'CIJ:Iria, outras existem 
Qlll' I'On~l.ilucm vrrrl:ui •Jirn~ ki ~los r,•nnomiro~. já porque se 
eon ~l!l'\·u m comlilct.nnwnlo improrlueth·a~. j:i JH) l'CJilO dão lu
g:w n ig-nob.~i s cxplowa~õr·s ronl.ra o prquono lrnhnlhador , 
,iú. ainda, porque ~àCJ vc t· olnrlcit·o~ r!:l lraves ao dcscnvolvi
mcn lo urbano. normal. 

.\ conccp•:ão do di reito do propricdndc, nn amplitude 
qn ~ r> a~~egur:l\·a a Consf.ilu ir;ão Ull 91, c!eu Jogar a que se 
cor.sr~t·vasse a mesma, entre nós, para alguns propr ictarios 
t:m !J'J~· ruila cquipnt·acão de regimcn ao que rra :·<.'conhecido 
com,1 nos ominosos tempos feudn es. · 

Propriclarios ruraes existem que são verdadeirc.~ se-. 
n!Jm·es feudaes, em piem: Republica; desde o Nort& do Paiz 
onde os donos de seringaes c os das fazendas de cr iação 
nunca se deram ao traball1o de conhecer a localização de suas 
ter ras porque os camaradas se encarregam de todos os en
cargos que cllas impõem para entregar o producto, liquido, 
ao patr ão, até a Capital da Republ ica, onde uma população 
constróe uma verdadeira cidade, de que. uma sociedade ano
n yma se <liz unica senhora, e aos proprietarios de morros, 

C. O. -VOLUME V 20 
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que só appax-ecem depois de ne1les aden~a~os ~m nu~leo de 
:população, tudo constitue u~ estado de m~ustl~a soClal, en
travando o nosso desenvolvimento econom1co. 

A exemiJlo: a estação de Bimgú, no suburbio desta Ca
pital, com uma area de cerca de 4Qo milhões de metros qua
drados, contém hoj~ alguns milhares de habitações e cerca 
40 mil habitantes, sendo certo que aquellas foram construi
das por estes. 

A lucta pela posse do teiTeno, ferida entre a poderosa 
Companhia. Progresso Industrial do Brasil e os habitantes 
de Bangú, cada dia se torna mais seria, e, apesar das suc
cessivas victorias dos habitantes sobre a senhora do solo, 
não tem sido possível- dar-lhe uma solucão definitiva, por 
vigorar alli o pleno feudalismo medieval. 

Ainda no nnno proximo findo aquella população, tendo 
a sua frente o advogado, Dr. Bertho Conde, e o medico, 
Dr. Miguel Pedro, desceu a esta Capital para entregar, como 
fez, ao e.ntão Chefe do Governo Provisorio um memorial 
pedindo providencias em relação á exploracão de que é vi
clima. 

Deu-se isso em Outubro, depois de envida'r aquelle ad
vogado todos os esforços para uma solução amigavel da si
tuacão entre a Companhia e os habitantes do Jogar. 

Ouvido o então Ministro do Trabalho, Sr. Dr. Salgado 
Filho, foi este de opinião que, como medida de salvação 
publica, o Governo deveria desappropriar a referida area 
de terreno para revendel-a em lotes, aos actuaes habitantes 
proprietarios das habitações e plantações alli existentes. 

A imprensa do Rio de Janeiro tomou conta do assum
pto e demonstrou larga, indiscutivelmente, a prooedencia do 
parecer do lilmo. Sr. Ministr o do Trabalho que, entretanto, 
enviado ao Sr. Consultor Jurídico da R.epublica, até o -vre
sente não obteve mais andamento. 

Talvez tenha concorrido para isto a pressa com que a 
Companhia, depois de divulgado o parecer do Illmo. Sr. Mi~ 
nistro do Trabalho, annuneíou que promoveria a venda doe 
terrenos . 

. De facto, depois de novo esforco por proprietarios da6 
habitações existentes em Bangú, a Companhia removeu o em· 
pecilho á venda dos ter renos, obtendo oe seus credores deben. 
turistas autoriza.cão para fazer a venda. 

Foi isto em Janeiro do corrente anno. 
Forçada. pela campanha chegou ella até abi, mas [)ara 

crear uma situação que se vae, dia. a dia, torna.nd<> mais :n
supporlnvel. 

É que a companhia entendeu fixar os ·pre~os dos ter
renos de Bangú, abusando <le sua qunl'idnde de senhora dv 
solo que outros habitam e cultivam, no qual têm seus inte
resses vinculados, em precos que só encontram para as praia& 
de Copacabana, Leme ou lpanema. 

Desta forma continúa ella explorando os habitantes da 
quella loca,idade, sem Lhes Lraosmittir a plena dispu~!ção 
do que legitimamente a elles pertence, e, ainda, como a.con
tcoeu na semana :finda, quando os seus operarias, do t>sl.a. · 
belecimento fabril .).ocalizado em Bangú, redamam uma rqui
paracão de salario com o que ganham gs companheiros de 
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outros ·estabelecimentos, lhes responde não poder atiender 
por ser deYedora de avultada quantia. 

Não ha maior demonstração de que se trata de puro 
pyrrhonismo feudal, mas, tambem, o que a Republica, orien
tada em moldes economicos, não pode consentir é na conti
nuação do presente estado de c ousas. 

Accresce, ainda, que discutivel é o d.ominio da eompa
nhia sobre ditos t.erre.nos, tendo sid4) esta a razão principal 
por que o Exmo. Sr. Dr. Salgado Filho entendeu que a 1.mica 
solução razoavel para o caso era a desapropriação por parte 
do Governo. 

·Como, entretanto, o caso d·OS terrenos de Bangú, sendo 
um dos que mais impre3Sionam, p01 ale11nçar uma por.ul&çâc. d.· 
cerca de <lO mH almas, não é o unico, mesmo na Capital da 
Republica, bastando lembrarmo-nos do "Morro de São Car
los", que, tamhem, fez sua época no anno passado, o pro
jecto que apr.esento, solucionando o caso de Bangú, abre ao 
Poder Publ'ico a medida necessaria para os que lhe sejam 
identicos. 

Note, ainda, a Camara dos Deputados, corno argumento 
economico, no ca~o de Bangú que, quando 0 valor das ha
bitacões e plantações alli feitas pelos particulares, seus habi
tantes, pode .ser orçado em cerca de 40 mil contos de réis, a 
companhia, para o effeito do pagamento de imposto á Pre
feitura, que deve servir de base á desapropriacão, esl.imou 
a area de terrenos em, apenas, 3 mil contos ole réis, base 
pela qual, evidentemente, como o accrescimo das despe,;as 
necessarias, deve ser realizada a transmissã-o da proprie
da.d·e para as mãos dos que lhe deram expressão economica 
na Capital da Repub~ica. 

Dispõe, entretanto, o projecto, ainda sobre a situacãJ 
dos terrenos emphyteutas que existem em quasi todo o ter
ritorio da Republica e que aqui na Capital constituem, 1Jrin
cipalmente, uma vergonha .governamental. 

A estação de Santa Cruz, ta.mbem, na Estrada de Ferro 
Central do Brasil, pouco além de Bangú, é emphyteuta d!;' 
Patrimonio Nacional, constituindo isso razão para que, po·1Lo 
terminal da Estrada de Ferro, senhora de uma Mavoura d"' 
valor economico consideravel, se conserve sem o necessario 
e razoavel desenvolvimento. 

Esta situacão tem determinado suecessivas tentativa~ ·.ia 
população para se libertar do feudo innominavel, que c·onsti
luem um freio economico á Capital da Republica, mas ~s si
tuações políticas parecem ler visto na conservaQão desse 
atrazo um optimo elemento de sua conservação e assim, até 
ao presente, 'Santa Cruz se debate em estado verdadeiramente 
precario. 

Provê, assim, o projecto que tenho a h.onra de apresen 
tar, á situacão de Santa Cruz e de outras localidades que se 
-encontrem peadas pelo obsoleto, anti-economico e insuppor
tavel regimen feudal da emphyteuse. 

A subdivisão da propriedade immobiliaria ainda é. in
contestavelmente, o meio mais seguro de que dispõem os 
povos como o do Brasil para assegurar o seu desenvolvi
mento economico. 

De tal sorte, a conservação de grandes areas territo
riaes a que o proprietarío não vincula utilidaile real, mor
mente, quando exploradas, pelo trabalho e iniciativa alheias, 
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cuja valorização é feita por terceiros, como acontec& nos 
casos visados pelo presente projecto, constitue o exercício 
<lo direito de propriedade contra o interesse social ou col
leciivo, cuja abolição determina a actual Constituição da 
Republica. 

Fica, assim, juslificado o projecto, não só na. sua signi
ficação economica, como, e principalmente, no seu aspecto 
cs~rictamente constituicional - Ruy Santiago. 

9 

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

Tem a. palavra o Sr. Vasco de Toleiio. (Pausa.) 

Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Henrique Dodsworth. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente, 'cedo minha 
inscl·ipção ao Dl!putado Raul Fernandes. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Raul 
Fernandes. 

O Sr. Ranl Fernandes - Sr. Presidente, "O Globo", em 
sua edição de sabbado, 28 de Setembro, publicou uma longa 
entrevista dada pelo ex-Presidente Arthur Bernandes, abor
dando varios lopícos politicos e relatendo accusacões que lhe 
tém sido feitas, relativamente ao seu período de gestão presi 
dencial, ent.r·evisla essa na qual leio as seguintes passagens: 

Interpella o jornalista: 

''Perdão, SI'. Bernardes, o ca;;o <lo Estado do Rio 
é uma das mais tristes manchas do seu quatríennio". 

Respost.a do entrevistado: 

- Realmente, isto dizem até hoje, isto até hoje 
muitos repelem. !\Ias, tão tranquilla Lenho a conscien
l:ia nesse ponto, que uuv ido que o Sr. Raul Fernandes, 
que teria sido viclima, venha dizer hoje em dia, com 
a responsabilidade de seu nome e da sua cultura, e 
com toda a fama gran:;eado. pela. sua intervenção na 
~laboração da Carla o.dual. que eu, como Chefe do 
Executivo, haja desrespeitado o Supremo 'fribunal no 
caso em apreço. Os que assim falam persistem nos 
processos com que accusavam o meu qua<il'iennio, e 
moslram voluntariamente ignorar os factos que são 
publicas, que constam dos archivos da Justiça e do 
Congresso Nacional. 

O ''HABEAS-CORPUS" 

- Eu poderia recordar que a questão em si era 
t1io duvidosa, que o Tribunal, a bem dizer, se divi
dtu. O "habeas-corpus" foi concedido pela differença. 
apenas -de um voto. Mas, não quero entrar na discus
são doutdnaria que não me compete, nem competiria, 
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senão apenas na que diz com a e~ecução da sent~noa. 
Orà, quem diz que essa foi inleir~mente respeitada, 
é a justiça federal. Ha nesse sentidO os documentos 
inequívocos do juíz seccional, o senhor: Leon Rousso
líeres, e do presidente do Supl·emo Tnbunal. _ Dean~e 
de um e outro testemunho, allegar crue eu nao haJ<l. 
\JUlúprido o "habea~-corpus", seria ~ccusar-me, quan
do a propria justiça me defende e diz por duas vezes, 
com o seu peso e àutoridade, que eu cumpri o meu 
deve1•. 

A I:STERVE'NÇ,\.0 

.- A inlervenciio no Estado do Rio, deante da dua
lidade das Assembléas, das deposições de innumeras 
Municipalidades, da 1'alta de garantia dos íuncciona
rios cstaduaes e federaes, era medida que se impunha, 
de accordo com os termos da mensagem que enviei 
ao Congresso e de que só não se lembrarão os que não 
tiverem memoria. ü meu proposito era o {)e acatar 
a decisão do Legislativo sem dei:ll;ar, por isso, de accei
tar a decisão do Supremo Tribunal, como deu teste
munho insuspeito o pr·oprio Sr. Raul Fernandes. O 
"habeas-corpus" foi cumprido tal como nelle se con
tinha, mas sem que esse cumprimento importasse 
em reconhecer- a legalidade do governo dos cida
dãos, por elle amparados emquanlo, sobro o assum
pto, o Congresso Nacional não .se manifestasse. Eu 
estava, portanto, e, rigorosamente, com a lei, por
que, conforme frisei, eu queria respeitar a Gon~ti
tuição, sem violar a autoridade no caso confe:-irlo ao 
Congresso Nacional, e ~em queb;·ar a harmonia dos 
poderes institucionaes do regimen. O que o Congresso 
resolveu foi estudado e debatido, e do seu parecer, 
approvado em plenario, figuram todas as raziJe::;, ~ub
scriplas, aliás, por juristas do valor dos Srs. João 
Mangabeira e Mello Franco. Póde-sc allegar que 
bouvc o voto divergente, na Commissão, do Sr. Pru
dente de Moraes Filho; mas esse argumentn teria 
tanto valor, tanto não, mnilo menos, do que o !le qu~ 
se pretendesse lancar mão, compul.ando os votos rli
vergcnles do Supt•cmo Tribunal na mal.cria do "ha
beas-corpus", já que, num e noutro caso, o que vale, 
exclusivamente, é a decisão da maioria. 13e ll'le cito 
a· circumstancia de ser um ~ó o voto divergente. é 
apenas para realçar a gcncralizacão da impre~sli.o de 
lodos que estudaram o caso. 

CONCLUSÃo 

- Se assim é, e assim foi realmente, como pro
vam os factos de exame ao alcance de todos, nãa é 
natural que eu, que não me furto jámais á respon
sabilidade de meu1; actos, e endosso até aquelles ter .. 
tos na minha ignorancia, porque forçado, pela digni
dade do poder, a lhes assumir a responsabilidade 
para. que não se diga que me acovarde, declinando 
para os meus auxiliares a culpa de actos que, tanta~ 
vezes, foram exclusivamente delles, haja de soffrer a 
de decis5es que foram do Supremo Tribunal e do 
Congresso. Não concorri nem para uma, nem para. 
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outras, limitando-me a permanecer na espbera que ·a 
Constituição me traçou. Seria o cumulo que eu fos
se culpado precisamente por haver cumprido a or
dem de "habeas-corpus" e a~ resoluções do Con
gresso!" 

Como V. Ex. e a Camara vêem, Sr. Presidente, fu i 
nominalmente citado e interpellado pelo ex-Presidente da. 
Republica, Sr. Artbur BernardP.s, que entende não poder eu 
contestar a veracidade d~.s affirmacões que faz, tão solen
nemente, não só quando invoca o testemunho da Suprema 
Côrte quanto á observancia do habeas-corpus a mim conce
dido para governar constitucionalmente o Estado do Rio. 
por um quatriennio, como quando affirma que o voto da 
Camara sanccionou a correccão com que procedeu o então 
Chefe do Executivo. 

Lamento profundamente haver sido chamado á tribu
na da Camara pelo Sr. Arthur Bernardes. 

Desde o dia em que se consummou a intervenção fe
deral no Estado do Rio, com meu protesto publico perante 
o Supremo Tribunal Federal, guardei a esse respeítQ o mai~ 
invariavel silencio. 

Assim proc.edi, não por displicencia, menos ainda por 
indifferentismo: mantive esse silencio, Sr. Presidente, por
que vi, naquelle tristíssimo episodio da vida das institui
ções deturpada~ durante a chamada "Republica Velha" um 
symptoma, o mais agudo, o mais grave dos symptomas, da 
bypertrophía do Poder Executivo, observando e avassallando 
os <(jemais poderes. Em consciencia, não via eu remedio, 
para esse abastardamento do regimen, senão numa Revolu
ção que restabelecesse a pureza da Democracia. 

Não está no meu feito recriminar, nem me debater em 
vão. Toda recriminação seria i nu til; poderia, até, parecer 
ridícula, senão interessada, visto como o mais directamente 
attingido pela violencia do Governo Federal tinha sido o 
presidente eleito para governar o Estado do Rio de Janeiro 
e desapossado do exercicio do s-eu cargo. 

Se assim procedi, durante todo o tempo em que a "R.;
puhlica Velha" estrebuchou enLre as reacções que a vieram 
assaltando até despenhar-se no movimento de 24 de Outu
bro, com maioria ele razão, haveria de me conservar em si
lencio, ainda depois da Revolução triumphante. porque na 
torrente desse movimento, o ex-Presidente Arthur Bernar
de~ se mergulhou de tal maneira que os revolucionarias 
mais insuspeitos, mais ardorosos, ou, antes, com os mais 
antigos foros de soldados das reivindicações do regimen de 
liherãade no Brasil, deram a S. Ex., publica e reiteradamen
te, quitação de erros ou culpas ant igas, pelo au:'l:ilio presta
do á causa vencedora, auxilio que, na apreciação de muito':> 
dos actores mais directos daquclle drama, tinha sido de
cisivo. 

·Continuei depois, Sr. Presidente, a guardar o mesmG 
silencio, porque os acontecimentos se succederam e o ex
Chefe do Executivo Federal se viu em certo momento em 
dissídio com a Revolução e com os que a sustentavam. par
ticipando da reaecão encabeçada pelo Estado de S. Paulo. 
Quer dizer que .S. Ex. pas·sou, assim, de revolucionaria tri
umpbante, em 1930, a vencido em 1932; preso, exilado, de
pois amnistiado e, agora, em opposição ao Governo do E s
tado de Minas e ao Federal, se me remettí a esse silencio, 

ernquanto toda a recriminação era vã, se o guardei depois 
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que as cu!Jpas imputald<Js ao ex.,.Presídente da Re,Publíca 
palo.S seus advtenalliels f{)ram redimidas ou compensa'lias 
pelo seu concurso ao movimento ravolucionario, com 
maioria de razão eu o conservaria ainda neste momento em 
que S. Ex. é, repito, um vencido e opposicioni,.ta. . 

Não seria nobre de minha parte, onze annos volvtdos 
sobre aquelles tristes acontecimentos, terçar armas com o 
meu adversario de então, hoje que está abatido, hoje que 
o meu Partido, que S. Ex. quiz arrancar pelas raizes, do
mina de novo o Estado do Rio de Janeiro por esmagadora 
maioria, renascendo, como Phenix, das cinzas, após tão pro
longado ostracismo, hoje que a confiança desta illustre As
sembléa me elevou á grande dignidade, que prezo devida
mente, de leader, da sua maioria. 

O SR. JoSÉ DE S . .\ - Confiança aitamente merecida. 
(Apoiados.) 

O SR. RAUL FERNANDES - Sou, entretanto, forçado 
a quebrar esse silencio - e insisto em affirmar - porque 
fui chamado nominalmente ao debate. Poderia dizer, sem 
exaggero, que a tanto fui provocado, desde que S. Ex. poz em 
duvida ser-me impossível desautorizar as apreciacões que 
acabo de lêr. 

O Sa. ADALBERTO CoRR~ - V. Ex. foi até offendido, 
como foi toda a Nação. O autor da entrevista. imagina que 
o Povo brasileiro é composto de beocios ou de desmemo
riados. 

O SR. RAUL FERNANDES - Vou, pois, Sr. Presidente, 
dar o meu testemunho, ou, antes, os meus testemunhos, por
que ha o de facto e ha o IJericial. 

O ex-Presidente quer que eu diga se se póde, ou não, 
considerar a sua autoridade coberta pelo Supremo Tribunal 
e pelo Poder Legislativo, diante dos documentos. Será um 
testemunho de perito. Mas pergunta, tambem, se me é dado 
leYantar duvidas quanto ao cumprimento do "habeas-cor
pus~. É uma. questão de facto. 

Relativamente á questão de facto, não posso fazer me
lhor do que reproduzir uma pagina, já esquecida, mas a que 
o Sr-. Dr. Arlhur Bernardes deu actualidade, chamando-me 
a debate. 

É o meu officio - representação ao Supremo Tribu
nal, denunciando a burla do "habeas-corpus", officio sincero, 
leal, documentado, e no qual eu dístingni o qui! tinha sido o 
proccdfmento, a meu ver correcto, do Governo, daquillo que 
tinha sido a violação ou a sophisticaçüo da ordem d(l "ha
beas-corpus". 

Em 9 de Janeiro de 1923, dez dias depois de verificada 
a minha posse, que occorreu a 31 de Dezembro, representei 
ao Supremo Tr1bunal, nos seguintes termos: 

"Exmo. Sr. Ministro Guimarães Natal, relator do 
"habeas-corpus" n. 8.800. 

11ião posso mais retardar o cumprimento do inde
clinnvel dever de trazer ao conhecimento do Supremo 
Tribunal Federal a maneira como vae sendo desres
peitada e burlada a ordem de "habeas-corpus" que me 
foi concedida por accordão de 27 de Dezembro pro
ximo findo, não só para me empossar no cargo de 
Presidente deste Estado, como lambem para exercer 
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sem constrangimento as respectivas :íuncções no qua
drienni o de 31 de Dezembro de 1922 a 31 de Dezem
bro de 1926. 

A requisicã o do Juiz Federal da Secção do Rio 
de Janeiro, forças do Exercito, da gu arnição de Nithe
roy, asseguraram-me a posse pacifica, e a do Vice
Presidente do Estado, peranle o Tribunal da Rela
ção, de conformidade com o preceituado na Consli tui 
ção estadual, não se achando reunida a Assembléa 
Legislativa. As mesmas forças guar neceram o Pala
cio P residencial, onde, acto continuo, recebi o poder 
das mãos <lo meu an tecessor, guarneceram egualmen
te as repartições publicas, notadamen te a Secretaria 
Geral do Estado, onde tambem se empossou tran
quillamente o Dr. Mauricio Gampos de Medeiros, e 
continuam, até esta data, com inteira conecção, a 
guardar esses edifícios, prestando- me assim, e aos 
agentes da administr ação na Capilal, a mais ampla 
garantia pessoal . " 

Friso o qualificativ o . 

"Entretanto, como no mesmo dia 31 de Dezem
bro telcgraphasse eu ao Sr. P residente da Republlca 
communicando-lhe a dila posse e inicio de governo, 
e ag~·udecendo-lhe as seguranças p restaâas, tive a sur
pr esa de receber, em resposta, a communicação·de ha
ver sido tambem empossado no mesmo cargo o ma
JOr Fcliciano Pires de Abreu Sodré, accrescenlando o 
13r·. Presidente que desses fados ia dar conhecimen to 
ao Congresso l'>acional, nos Lermos de suas mensdgens 
anteriores no Poder Legislativo sobre a maieria. 

Assim. contra o julgado que me r econheceu o di
reito certO, liquido e exclusivo de exercer o poder 
exec utivo do Estado, insurgia-se o Presidente da Re
publica, dando corpo a uma dualidade desse poder e 
:fomentando directamente o desconhecimento da auto
ridade conslilu ida, deJ)OJs de h aver declarado que a 
tinha por illegíLima em mensagem de :30 do mez pas
sado ás dua~ ca~as do CongreEso Na~.ional. 

Negando-se a reconhecer o m~u Governo, ainda 
mesmo como um méro governo de f acto, o Sr. Pre
sidente da R.epublicn d eterminou que as au toridades 
!edcrac.s não, se corrcspondesscm, não só commigo, mas 
ainda com os funccionarios esLaduaes de qualquer ca
tegoria, Lodos, aliás, nomeados por Governos anter io
res, á excepcão do Secretario Geral e do Chefe de Po
licia. 

O facLo, sem precedente, de se isolar assim .um 
Estado no seio da F ederacão, era suffíciente para qua
si impossibilitar materialmente o Governo dentro de 
muito pouco tempo; e desde· logo me privou, e a to
dos os funccionarios, de recebermos a correspondencia. 
postal e ielegraphica que não tivesse sido nominal
mente endereçada aos destina tarios, sendo pela mes
ma razão . recusado ao Thesoureiro do Estado o paga
mento dos cheques ou vales p ostaes emittidos pelas 
Es~ções arrecadadoras do Inter·ior. 

Contra esta particular consequencia da interrupção 
de relações com o Governo da L'nião, r eclamei ao 
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Juiz Fo•tl••ra!, cujas reoornrnendações ás autoridades 
redel':il'~ l'lllllpl!lcntes não produziram até hoje nenhum 
ef!'eiln, 

X'ifw (Hl~lava, cnLrctanto, asphyxiar lentam_cnte _o 
Gu,·•·l'!ln. l:mu(JL'ia chegar depressa a uma s1tua.çao 
dl• !"~du llllll' pt·emenle. Foram desp~chados para va
l'i~>.• 1\!llnieipiu~ do ínlcrior·, ae-enles e pra~ali dn po
lk i:t d 11 lli,f;·idn F ederal que, connivcntcs com po
lir irPs PI'IH'"ÍI' ionisl.as, proceder am á deposição das 
aulol'ld;ul•' >l loll'a•·s. Em Barra. do l>irahy foram depo;:
lu:s a l :a l li lll"a :llunicipal e o P refeito, desarmado o 
J '' '·' ' :u·alll'' ' ''" de Policia, preso o Delegado Regional 
11r . .::u·l"" Luiz Dctsi, occupada a sél..lc da Delegacia 
do• !•n!il·i:l ,, pt·cstigíado o Delegado de nome::u;iio do 
~la.i11r ~udrr•. Dal1i seguiram algumas praças e agen-
1.!·~ tJ,. Jwlt l'ia do Districlo ..Federal para llarra .Mansa, 
uud,, ,,.,~ttilaram a Delegacia, e:rnpossaram ç. Delegado 
d,, ~la.iul' :.;,,.h·ú e tomaram com anombamento a s~dc 
Ju :\I unici pnl idade. 

l-:111 :ll:tl'icft. :\raruama, Nova F r ii.Jurgo, S. Fidc
l i ~. t:afllluu·y c 'rhcrcSO!loli-> factos idcnlicos occorre
l' illH, ~l'lloh1 1 a miJem depostos os col!ccLorcs das He,n
Ja.; P ''~ 1 lrrici:u:s do Regist-r-o Civil. 

l·:ru ~ifo llii• t·oy mesmo Ioi vedada ao Governo do 
J•:,tal/t' n t'•'lll<!>.-:a de reforços de policia _para o inte
l'iot•, t'lllllll ~·· Yl~ Llos officios juntos por copia troca
dul'l Pnlrc• o l!o\·crno c o Juiz Federal; foi preso, á. 
or·dPIII du ': lll'l't• de Policia do Dislricto Federal e: con
.<cnad" •·1u e11~lodia <lurante ires dias, o Capitão Ca
\"llh'nnl i, a . .;,; i,;tcnle militar da Pr·esidencia; dois au
tontuv••L• do Governo foram Lom:tdos pot· agentes de 
polidu do llisll'iclo Federal e enlregu!!S ao Major So
!lr·•~ l llll'a "''\1 11~0, só sendo r esLiluidos homs depois 
pu1· Íll ll't' V• 'IIt'i'lu do Juiz Federal ; ao i'o-tajor Sodré foi 
pr·•·-~ t ndu n l)ur·anlía da força federal, que defende o 
"' '" !1"1.,11.1111 installado no edifício da Camara Muni
ciptll, " ''''llpadu pura isto com violencia e arromba
llll'lll P, "l'iltlu 11 sua corrcspondencia e a dos agentes 
I'; 'L' I'iltdu ''"lrru "official" nas estações fedcraes com
IH'il•!ll,• .~' 

O Sn . . \11.\!.lllill't'o CoRRÊA - No Rio de Janeiro, á rua 
Sete rln !'iPit•lllht·•• ou Assembléa n. 70, escriptorio do senhor 
José Mol'ac:;, l' ' ''lll i J•nm-se os -srs. Raul •3oares, .M:lnoel Duar
te, Hilton :"<JLitlwll dr~ Cas tro e outros. O Dr. -Raul Soares 
combinou, a IIIUIIdlldu do Sr. Arlhur Bcrnardes, a deposição 
dos 1> r e f !'i lo~ tlu l·:~ Indo do Ri o. 

O Sll. l\1.\:>~cH~r. lll~rs - E' importante o aparle do ilfus
tre c o !lega . 

O SR. RAt:.I~. l•'ImNA~DES - Agradeço o aparte de 
V. E:<t.. 

"Esses factos, -deprimentes da autoridade do go
verno, nüo podiam dei:tar de influir no moral da for
ça de voDcia. longamente trabalhada conlra o gover
no legal a inaugurar- se em 3i de Dezembro; e, de
vendo declar·ar- se hontem nm movimento collectivo ~e 
deserção, que effectivamente se Yerificou pelas tres 
horas <la Larde, aconteceu que, muito significativa-
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mente, nesse dia pela manhã foram detidos á or<iem 
do ·Chefe de Policia do Distric:lo Federal, e logo con
duzidos para essa Capital, Lres sargentos e doi-s offi
ciaes, dos mais bravos e dedicados ao governo, os 
quaes passaram o dia no gabinete do delegado dou
tor Ciwgas e foram relaxados <la prisão ás cinco ilG
rn.s da Larde, sem nenhum interrogator1o, mas com :=rvi
so de que "a policia de Nictheroy já se revoltara''. 

Para evitar conflic:tos armados que pudessem ca
racterizar uma conflagração, o governo do Estado de
terminou ás autoridades locaes que não resistissem ás 
deposicões, quando praticadas por agentes da União, 
devendo-se buscar remedio nas medidas que fossem 
determinadas pelo Juiz Federal em cumprimento do 
habeas-corpus. A esse magistrado, pois, tem se dil·i
gido o governo para denunciar as víolencias feitas 
áquellas autoridades e requerer o auxilio da força pu
blica afim de as restabelecer em suas funccões, como 
se vê dos officios juntos por copia; mas, certament~, 
elle tem lutado com embaraços insuperaveis no des
empenho de se1; dever, pois até a.gora só foi conce
dida a reposição de um func:cionario - o collector de 
Friburgo - entre tantos que foram violentamente 
destituídos de suas funccões. 

A presença de agentes e praças da policia do Dis
Lricto Federal em numerosos pontos do territorio flu
minense; a. sua. acção systematicamente contraria ás 
autoridades estaduaes legitimas, ao lado do apoio pu
blicamente prestado ás autoridades que vae nomeando 
o major Sodré; os vexames infringidos ao proprio go
verno na Capital - tudo <lemonstra que a ordem dí! 
"habea~-corpus", concedida ao Presidente do Estado 
para o livre exercício de suas funcções, está sendo cal
vamente burlada. 

Sin!.o-me no dever de trazer esses factos, cuja 
exactiàão affirmo e comprovo com os documentos jun
tos, ao conhecimento de V. Ex. e do Egregio Tribunal, 
esperando .seja possível lhes dar remedio e correcti
vo, a bem da tranquilída<le desse Estado, da autori
dade do proprio Tribunal e da fiel applicaç;ão do re
gimen republicano federativo. 

Queira V. Ex. ao~:eitar os protesto!' de minha alta 
consideração e estima. - Raul Fernandes." 

Adduzirei pequeno commentario elucidativo: o officio 
foi tão synthetico quanto possível, porque eu n·ão queria 
dispersar a attcnção ·do Tribunal em pormenores. 

A prova junta era farta e abundante, de modo que um 
episodio da maior significação não foi posto em relevo 
na. minha narracão e o conhecimento delle só resultava da 
leitura dos documentos. Disse, de modo muito summaJ:io, 
que fôra obstada, em Nictheroy mesmo, a remessa de con
tingentes de policia para o interior . 

.Q facto que estava comprovado nos documentos, juntos 
i representação, foi o seguín~e: a primeira localidade, onde 
chegaram os agentes de policia do Districto Federal e scl
<iados á paisana do General Fontoura. foi Nova. Fr ibuJ:go. 

Recebi-da por mim a communicacão de que as autori
dades tinham sido depostas, inclusive o collector, só não 
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sendo desapossado materialmente o delegado, porque se en
trincheirara na delegacia e ameaçara reagir- a tiro, chame! 
o Chefe rle PoHcia e lhe perguntei se, dado o estado moral 
abatido da Forca Policial do Estado, que vinha sendo tra
balhada contra o meu governo pelas autoridades federaes; 
sentia que o governo estava prestes a baquear; nessa situa
ção, podia vacillat· no cumprimento do dever - a Força 
Policial faz vida dentro do Estado e, salvo condições exce
pcionaes, não se arrisca por um governo que tenha os dias 
contados - pe!'guntei ao Chefe de Policia se essa força obe
deceria a uma ordem àe marcha para o interior em defesa 
das autonclaàes de Frlburgo. Feita breve syndicancia, vol
tou o Chefe de Policia, dizendo: "Os soldados estão promptos 
para seguir amanhã. " 

Dei ordens, então, para que um official, lenenle ou ca
piião, cornmandando vinte soldados da policia, partisse na 
manhã immediata, pelo trem da carreira para Friburgo e 
repuzesse as autoridades. 

No dia seguinle, meia hora depois da em que partira 
o trem, apresentou-se o Chefe de Policia, desfeito, alarma
do, em Palacio e communicou: "Não parliu a força de po
licia porque um contingente de 40 soldados, do 42 de Caça
dores, postado na estação e commandado por um officia.l, 
obstá>:'a a sahida <los nossos homens, dizendo que o fazia, 
por ordem do Juiz Federal. 

Interpellei, r-epetidamente, por officios, esse Juiz, in
dagando por que motivo não só se recusava elle a dar for
ça para a obediencia da ordem de ~habeas-corpus", como 
ainda não permittia que eu, por meios proprios, me defen~ 
.:lesse, requisitando, como elle o fizera, forças do Exercito 
para impedir seguissem ás da Policia. Os officios não ti
-..·eram r-esposta. No quarto ou quinto dia, porém, apresen
tou-se esse Juiz, pessoalmente, em Palacio, dizendo" que real
mente dera instruccões á força federal, porque temia cou
ílir.los no interior se a Polícia ali fosse repór autoridades. 
Queria evitar derramamento de sangue. desde que eu insis
tia, porém, deixava sobre minha responsabilidade o que pu
desse aconlt'cer. Iria relaxar a ordem. 

Ora, nesse momento, já eu sabia que não mais agentes 
de Policia ou soldados á paisana, mas contingentes farda
dos de Policia do Districto Federal tinham occupado os tres 
pontos estrategicos do Estado do Rio, os tres nós de com
municacão - Friburgo, Campos e Barra do Pirahy, de onde 
faziam incursões nos Municípios proximos determinando as 
deposições. 

Assim, qualquer força de policia que seguisse não iria 
mais encontrar paiso.nos sediciosos, com os quaes tivesse 
de Iuclar-, cumprindo o dever de repor as autoridades : de
frontaria justamente a força federal, força regulat" uo Exer
cito. Quer dizer: essa gente não brigaria com o Governo Fe
deral, não cumpriria mais as ordens rec~:>bidas. 

Não se poderia mais contar com a Policia. Ella devia 
desertar, e desertou em massa, no dia seguinte. Houve até 
uma cir~u.mstancia curiosa: dada a deserção, só ficaram al
g~4!L,officJaes e a banda de f!lUsica. Recolhe-u-se toda a guar
~lçao, coJ.?O a uma hospedana, no quartel de Caçadores, onde 
ío1 receb1da com festas e flores, ali permanecendo. 

Fõra seduzida por officiaes do Exercito, no cumprimento 
dE:< ordens e instrucções do Marechal Fontoura. 

Eis, Sr. Presidente, as coisas como se passaram. 
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Essa representação ao . Supremo Tribunar te~e um des
tino accidentado. O relator, que naturalmente tmha a sua 
missa finda no processo de habeas-corpus, passou os papeis 
ao Presidente do Tribunal, ao qual competia, como superior 
hierarchico, chamar o Juiz á ordem. Como consequencia, o 
Presidente. que estava com a minha representacão e um offi
oio do Juiz Federal, que, para prevenir o effeito que ella 
pudc::;se produzir, declar-ar·a, solemnemente, ao Tribunal que 
estava cumprindo o habeas-co?•pus e nada mais tinha a fazer, 
achando-se mesmo prompto a dispensar o auxilio da força 
federal; o Presidente passou-lhe o seguinte officio, em 10 
d~ Janeiro, sob n. 5. 385 : (Lê) 

"Em resposta ao vosso oíficio de hoje recebido, 
em que, depois de haver r eferido factos de deposição 
de autoridades esladuaes e municipaes e de descrever 
a anarchia resultante de uma dualidade -de facto que 
ahi se vae estabelecendo, e que não seria possível se 
dar se tivesse sido cumprido o accordão deste Tribu
nal assegurando a posse e o exercício do Dr. Raul 
Fernandes, como legalmente investido na autoridade de 
prcsident(} <lo Estado, declaraes, entretanto, finda a 
vossa missão - tenho a observar-vos que deveis, sob 
pena de responsabilidade, fazer cumprir integralmente 
o accordão referido, dando todas as providencias, que 
estiverem no vosso :1lcance, e soliciLando as que o 
não estiverem, para que seja mantido todo o presti
gio do presidente l egalmente investido de suas func
ções e ãas autoridades de sua nomeacão. " 

Esta a c:ommunicação que logo se tornou conhecida nes
ta Capitu.l e foi até inserida em varias j ornaes. 

Não é aqui, conseguintemcnte, que está a approvação 
dada á conducta do Presidente da Republíca pelo Presidente 
do Supremo Tribuna! Federal. Aqui se dá a ordem de 
habeas-cv1·pus como não cumprida . O Juiz Federal é adver
tido de que, sob pena. de r esponsabilidade, deve cumpril-a, 
requ h;ilando os meios IJecessarios que já não estiverem á 
sua disposição. 

No -dia seguinte, porém, o Presidente do Supremo Tl"i
bunal expede um tc.legramma, com a nota de urgente e re
servado, no qual se dizia ao Juiz que "diante de infor
macões amplas e fid edignas, obtidas depois de assignado 
o officio do dia anter ior, e!le, Presidente, se convencera de 
ter -sido o habeas-corpus devidamente cumprido como nelle 
se continha e autorizava o Juiz a considerar como não rece
bido e sem effeito o referido officio". 

E, accusando o recebimen to desse offício, o Juiz affir
mava, com grande alvoroço e comicamente: "Congratulo-me 
c-om a approvacão por V. Ex. manifestada ao meu procedi
mento no caso, e tenho a honra, etc." 

Creio, Sr. Presidente, que esta é a manifes tação do P re
sidente do Supremo Tribunal a que se refere o Dr. Arlhur 
Bernardes. como implicando em appr ovação sem resP.rvas do 
procedimento do Governo Federal. E esta é a approvacáo. 
ou a manifestação do Poder Judiciario que 13. Ex. quer que 
eu interprete e diga se, de facto, foi, ou não, aqui appro
vada sua conducta. 

Ora, vejo que o Presidente do Supremo Tribunal, em 
dois dias, disse coi~as Que são contradictorias . No dia 10, re~ 
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conhece, com a informavão do Juil: Federal, que_ está haven
do -deposição de autoridades, ~ que ha anarch1a resultante 
da dualidade de facto, que se vae esLabe.iecendo, mas logo ac
crescenta: "anarchia que não seria possível que se désse, 
se tivesse sido cumprido o accordão deste Supremo Tribu
nal que assegura ao Dr. Raul Fer nandes, como legalmente 
investido -da autoridade de PresidFmte", e conclue: "Tenho 
a observar que devereis, sob pena de responsabilidade, fa
zer cumprir in legralmeule o lur.úeas-col'ptts". No dia seguin
te, mediante informacües ampbs e fidedignas, o Presidente 
diz o contrario: "que está cumprido o habeas- corpus, que 
e~tá finda a missão <lo juslica". E o Juiz cong!'alula-sc com 
ene ... 

O .SH.. PAULo FILHo - O Pr~sidenle do Supremo Tribu
nal não foi encarregado pelo mesmo Tribunal de se entender 
pessoalmente com o PresidentE" da Rcpublica '1 

O SR. RAUL .FERNANDES - Sim. Consta de uma acla 
do Supremo Tribunal Federal que o Presidente, como re
present-ante do Tribunal nas relac.;ucs com oulms pod~res, 
devia dar as providencias pa1·a QUe! as ordens do ,::;nr)rcmo e 
as dellc prc.prio, Presidente, tivessem a devida execução. 

O SR. PAuLO FtLHo- E não deu? 

O SR. RAUL FERNANDES - Elle :J.nnu!lou, por um te
Iegramma, o ofl'icio. Não h a mysterio 5obre as circumstan
cias em que e~sc fado biz:-;no e inexplicavel ~e passou. 
Ha uma sessão no .Supremo Tribunal, em data de 13 de Ja
neiro, onde o incidente foi largam c.nle discutido. O PI·ocura
dor· Geral da Republica, que , como era do seu dever, defen
dia o Governo, c, como era d~ seu tempcramcn~o. defendia 
com ardot talvez excl:!ssivo, depois de hislot'iar os passos que 
tinh:t dado para, offieiosamente, lom~ r as providencias para 
cumprimento das decisües do Tribunal. n'lrro. o seg\linte-, que 
é muito curioso. Diz a rt>senha official, qur. leio, da Revista 
do Supremo Tribunal. Federal: 

,Accrescentou ainda S. Ex. que, tendo tido conhecimento 
úes~e facto - isto ê, lC'ndo t.ido conhecimcnLo de r,ue um 
officio do Presidente do Tt·ibuna.i ii nll<\ fei to advf)rl•mcias 
severas ao juiz, emquanto ellc. rn ocuJ·aliol', tinha sirlo encar
!'cgado lambem de dar passos - '" i' ill·a. em cmnpanl1ia de 
uma tes.lemnnha, á rr.•síclencia do S1•. J\1 iníslro Pre~identc do 
Tt'ibunul e, ali, promplamente r!'cebído IJOl' S. Ex., delie ou
vir<! que voltava do Palacío r.!o Caltetc uc confer,~nciar eom 
o S1•. Presidente da Rcpubli ca, a quem dccl:lrnra que, me
lhor informado dos faclos occorrírJos, havia officiado ao Juiz 
Federal elo E::--:lado ao Rio, revogando o officio anterior o · 
dando por mm}lrido o ita.ueas-corpus e encerrado o inci
dente ." 

' VC:-sc, pois, que es~e exlr un"lw telegramma, t.mdercçado 
pr.lo Presidente do Tribnnal. sob sua responsabilidade ex
duúva. num ca::;Q ~m que crn da alcada do Tribunal colie
clivo, e não de sua unka d iscreção, foi transmitlido depois 
de uma conferencia enlre clle, P!'esidente, e o Presidente da 
Republicn. e em vista de informações amplas e fidedigna~ 
recebidas p e>.lo Pr~sidente do Supremo Tribunal Federal. 

Quaes linham sido essas informações? - Mysterio. 
Se eram de natureza a abalar a pr ova documenta~, e eu 

a dera pela necessid;J.de dP- minhas informar,ões ~ myste-
rio. 
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Devo suppôr, porém, que el!as não eram de mold~ a 
ser recebidas com creàulidade pelo Presidente do Supremo 
Tribunal, :porque não podiam, dadas pelo Presiden.te da 
Republica, difflerir daquellas que o Ministro do Interior 
mandou ao Procurador Geral da Republíca, e que estão con
signadas no Relatorio do Ministerío, anno de 1923. 

E' um curioso officio em que, naquella phase de tan
ta mentira e de tanto sophisma, se deixou transparecer, a 
desp~ito da reconhecida ha:bilidade e dos taleutos inco;npa
ravets do seu autor, a verdade, que forcejava por sahir do 
poço, onde a tinham atulhado. 

Dizia o Ministro em 13 - notem bem: 13: já antes e> 
Presidente conferenciára, na presença delle, Ministro, com 
o Governo da Republica, •e mandára o telegramma revogan
do as ordens anteriores, em vista de amplas e .fidedig'IUJ.S 
informações - dizia o Ministro, cujas informações officiaes 
não podem estar em desaccordo com as do Presidente da 
Republica: (M) 

"Se da dualidad-e, seguida da posse e do exerci
cio de facto, de doi:;. governos, resultaram a desor
dem, a anarchia administrativa e a deturpação da 
fórma republicana no Estado, acompanhadas da im
potencia do reclamante para exercer a plenitud~ das 
funcções presidencia•es, disso responsabilidade algu
ma cabe ao Governo Federal, adstricto ao forneci
mento de forças ao Poder Judiciario para execução 
do habeas-corpus." 

Primeiro commentario: estava affirmaào e provado a 
confessado, em Mensagem do Presidente da Republica, que 
elle não me reconhecia como governo legitimo; que não en
tretinha relações com o Governo do Estado; que as auto
ridades estaduaes tinham ordem de não se corresponderem, 
a tal ponto que um funccionario publico não podia ser des
pachado para o interior com uma requisição de passe: de
via levar dinheiro do thesoureiro do Estado para comprar 
o seu :bilhete, e os t>elegrammas ao Governo do Estado ti~ 
nham de ficar retidos na agencia. 

Os meus deviam trazer a minha assignatura, sendo 
pagos á bocca do cofre; ao passo que o major F-eliciano So
dré não recebia oorrespondencia offioial. 

Entretanto, depois do Ministro da Justiça (ljzer ~ssa 
monstruosidade, surge uma declaração feita quasi que por 
desct1ido e altamente compromettedora: o Ministro confes
sou que tinha de remetter iorça.s para o interior, afim d~ 
garantir a enthronizacão de autor-idades nomeadas pelo ou
tro governo, pelo da opposição. Diz: 

"E' facto que, para tres pontos, de ac~ordo com 
o pedido do juiz federal, mandei, como Mmistro da 
Justi.ça, tres officia-es e algumas praças da Força ~e 
Policia Militar desta Capital: para Barra do Pl
dahy, Friburgo, e Campos, cada uma dessas locali
dades reclamando providencias." 

Não sei quem reclamou providencias dessa ordem. Só 
as autoridades podiam pedil-as. Eu não as solicitei, o mes
mo acontecendo com o Secretario Geral do Estado, com o 
Chefe de Policia, com os prefeitos municipaes, com os Pre-
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sídentes das Camaras e com os proprios delegados de po
licia. 

Quem 1'eclamou, pois? Ninguem sabe ..• 

"Cada um 4os tres destacamentos, com tO e 12 
praç?-s, foi commandado por um tenente, com in--: 
strucções eslrictas e rigorosas para garantir os di
reitos individuaes ... " 

A polícia do general Fontoura tinha recebido ordens 
de garantir os direitos individuaes, a criterio de um te
nente. 

" ... evitar aggressôes reciprocas pelos pat:t.ida
rios dos dois grupos e impedir depredações da pro
priedade part.tcular e publica." 

Assim, a remessa de forças, conforme allegueí, está 
confessada. 

Assevera o Ministro do Interior que foi para attend<Jr 
a requi:;ição do j uiz federal; ma;; elle mesmo aífirma que 
dEii'a instrucções escriplas, rigorosas, não m;üs para cum
prir o habeas-corpus, porém, para fazer o policiamento que 
o Governo Fel)eral chamara a si, num Estado que tinha um 
Presidente empossado. cuja autoridade dizia não estar des
acatando . 

O policiamento ia ser feito por ordem do Min istro elo 
Interíor. As ínstrucções eram para garantir os direito~ in
dividuaes, evitar aggressões reciprocas e 1m;>edir depreda
ções. Sabemos, porém, muito bem que e.>.õ:i.> aggressões a 
Sl!rem evitadas consistiam em suf!ocar qualquE!r movimen
to r:ie .defesa das autoridades legitimas, com o obj-ecíivo do 
~'lllhronizar as autoridades hnta~iadas como taes pelo m~
jQr Fellciano Sodré. 

O juiz federal, num dos seus officios ao Supremo TI'i
buna1 Federal, declar ou que não providen"iára para repôr 
Camaras Municipaes depostas, porQue o habeas-corpus con
cernia ao livre exercício do Poder Executivo e essaR cor~o
r ações não são delegadas desse poder. 

Mas a mesma razão não prevalecia em l'e laCilO ao dele
gados de policia, de nomeação e dfl immedinta c ;nfiança. 
do Presidente do Eiltado. Entretan1o, e!sas auto1·1darles não 
foram repostas, e bastava que o tivCJs~-em siào parR. que o 
Governo, .Por seus propriõs meios, proteges5e a autoriàade 
das Camaras Municipaes. 

Os destacamentoc; de policia, do interior, fcr~un desar. 
lbados . Sem autoridades policiaes, não me seria possível 
I'epOr as Camaras municipat's. Estas permaneceram dePos-. 
tas, sob c fundamento e.~pecioso de que não eram auto)'i
dr.dl! admmistrativa do Estado; mas depunha-se a policia 
do Estado e dava-se toda a !orc;a â contraria, falf.ando-lb-e, 
a ssim, o unico instr umento de acção de que podP.ria. dis
Dór para proteger o mandato das camaras municipaes e o 
dos p refeitos. 

E is aqui a affirmativa, no officio do proprio Ministro 
do Interior, de que, realmente, assumira o policiamento nos 
pon!os esi.r.aéegicos, nos nós, ferroviarios do Esta.do. 

O que e lle confessára haver feit.o já er a. um arbilrio, já 
era uma violação do h.abeas-corpu~, já era a diminu ição da 
autoridade do governo esladl.lal, ~\le se -via privado de uma 
das suas princípaes altribuições pelo Mini;;lro do Interior. 
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O SR. FERREIRA DE SouzA - Era a diminuição da pro
pria autoridade judioiaria. 

O SR. RAUL FERNANDES- O certo é que as instruc
ções dadas eram no sentido de que os soldados e officiaes 
fizessem desses pontos estrategicos incursões nos Mum~I
pios visínhos, para completar a obra de subversão e de ci'e
posição das autoridadt's constituidas. 

Pois bem, vejamos qual foi a accão ou a attitude do 
então Presidente do Supremo Tribunal Federal, qu"' o ex
Chefe da Nação julga ter acobectado ou sanccionado o 
seu proceder. 

E' uma ordem obtida, clandestinamente, numa confe
rentJia de Palacio, sem testemunhas, que se diz apoiada em 
informações que ninguem _conhece, mas que, a serem 
iguaes ás do Ministro do Interior, só poderiam autorizar 
procedimento contrario, em desaccordo com offici0 solenne 
registmdo na Secretaria. do Supremo Tribunal Federal, no 
qual aquelle mesmo presid~nte dizia: (Li!) 

"Em resposta ao vosso offício de hoje recebido, 
em que, depois de haver referido factos de deposi
ção de autoridades estad_ua~.s e municipaes e de de~
crever a anarchia resultante de um!t dualidade de fa
cto que ah1_ se vae estabelecendo, e que não seria 
po5sivcl ~e dar se tivesse sido cumprido o a~CfJrdão 
desse Trfbuna! assegurando a posse e o exercício do 
Sr. Dr, Raul Fernandes, como legalmente invesbdo 
na. autor idade de ])residente do Estado, declaraes 
-entretanto, finda a vossa missão - tenho a observar
vos que deveis, sob pena de responsabilidade, fazer 
cumprir integralmente o accordão referido, danao 
todas as providencias, que estiverem no vosso alcan
ce, e solicitando as que o nilo estiverem, para que se
ja mantido todo o prestigio do presidente legalmen
te investido de suas funcções e das autoridades do 
sua nomeaçãa~. · 

Creio que. como de!esa, da autoridade do Governo Fe
deral, como prova d~ sua correccão, nüo podia o Sr. Ar
thur Bernardcs procurar elemento mais fragil, direi até, 
compromettedor-. 

Ha. porém, coisa mais grave que isso: S. Ex. não diz 
só que o Presidente do Supremo 'l'l'il.iunal approvo•.l a alti
tude do Governo Fedct·al. Affirma tambem que o proprio 
Tribunal se manifestou nesse sentido. A verdurl,3. porém, 
é outra. O Supremo Tribunal, que collectivamente t! que ti
nha compelencia pura cuidar do assumplo, nii.o só niio ap
provou a altitude do Governo Federal. como expressamente 
a condemnou, bem como a do .seu Presidente. dclle Tr;bunal. 

Vou me reportar á re.senha da sessii.o de 13 dd Janeiro. 
P·ermitlam os meus nobt·es collegas que eu lhes fatlgue a. 
attenção (Nüo apoiados), lendo, inlegralmente. ducJ.menLos, 
<!ignos de serem recordados, porque pslas paginas mortas 
desta Revista se vê que o Supremo Tribunal, aqui tão de
:primido, :por alguns oradores, durante a Constituinte, 8alvo 
a vacinação individual desse ou daquelle Ministro. conser
vando o seu t-spirito de independencia, manteve-se com hon
ra para o Poder Judiciario. (Apoiados.) 

Ha uma declaracãG de voto do Ministro Pedro dos San
tos, que foi vencido na concessão do habeas-corplls - . in
suspeito, portanto, no caso - que honra sobremaneJra 
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aqueHe digno magistrado e me faz hoje de novo relembrar 
a injustiça ma:"<.ima com que a Revolucão, na sua pi•imeira 
phase tumultuaria, afa.stou violentamente do Supremo Tri
bunal um I:'lagistrado tão nobre. 

O SR. AooUPHo BERGAMlNl - Magistrado que honraria 
a magistratura de qualquer paiz culto. (Apoiados.) 

O SR. RAUL FERNANDES -O Supremo Tribunal Fe
deral tomou conhecimento do caso, propondo o Sr. Ministro 
-Guimarães Natal fosse inserto em acLa um protesto, nos se
guintes termos ; 

··o ·supremo Tribunal Fede1·al. uni co juiz da sua 
competencia, porque o é da compelencia dos outros 
dois poderes . politicos, quando 'lbcs julga o5 actos 
arguidos de exorbitantes de suas attribuicões consti
tucionaes. tendo conhecímenLo do decreto n. 15.922, 
de 10 do corrente, pelo qual o ExecutivQ Federal. com 
manifesta violacão do art. 60 da. Constituicão da Repu
blica. deliberou inLervir no Es~ado do Rio de Janeiro, 
não para assegurai:' a execução do Accordão n. 8. 80(}, 
di:', 27 de Dezembro de 1922, que garantiu ao Dr. Raul 
Fernandes o direito de, livre de qualcper constrangi
mento, tomar pcsse do cargo de Presidente <lo Estado 
e de exercer as respectivas funccões de accordo com a 
Constituicão e leis estaduaes, isto é, pelo periodo e pelo 
modo ne.lles esLabelceidos. mas formalment8 para des
acala~-o no e::.sencial. que era o exerci cio do cargo ... " 

Nesse meio tempo sobreveio o decreto da intervenção. 
Eu estava como que me deixando apodrecer lentamente, mas 
não largava o cargo. Não queria quc se dissesse: acabou
se a dualidade, por r!es!!rcão do Presidente: o assumoto não 
é mais objecto de delibe:-ação; governa só o major Ft>liciano 
Sodré .•. Não l Quiz forçar o Governo Federa1 á atti~ude ex
trema de ch-egar á dcposicão, assumin<lo os onus e os riscos 
po!Hicos de uma. medida tão grave. Só assim poderia dei
::tar o Palacio, .sem trahir me>n Partldo. 

Chegára depois, nessas 48 horas, o decreto de inlerven
ção. que culminava na burla do "habeas-corpus". Esse de
creto provocou de minha parte o seguinte officio : 

"Illmo. e Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tri
bunal Federal - Levo ao conhecimento de V. Ex. e 
do Egregio Supremo Tribunal Federal QUe nesta data 
fni coagiào a deixar a presidencia do Estado do Rio 
de Janeiro, em vista de havet• o Gove-rno Federal no
meado interventor o Dr. Anrelino de Araujo Leal, 
Qtie entrou em funccões. ficando assim totalmente 
ft·nstrada a g-aranlia do "habeas-corpus" a mim con
cedida por accor·dão desse Tribun:tl, de 27 tle De-
zembro pt·oximo passado. · 

Aproveito o ensejo para. renovar a V. Ex. os 
protestos <!e alt:1 consideracão e respeitoso apreco. -
Nictheroy, 11 de. Janeiro de 1923. ~Raul Fernandes." 

EstE~ officio eu o redigi já fóra. do Palacio, dando co
nhecimento das occurrenaias ao Sr. Ministro Guimarã,es 
Natal, que tinha em mãos a minha represenlacão, tão be~ 
tratada, a principio, pelo Presidente do Tribunal, e il.epals 
tão mal tratada. Lendo o decreto de intervenção, q"e cul
minava na obra de destruição total da ordem de "habeas
corpus", :propoz aquelle integro Ministro que se inserisse em 

c. D. -VOLUME V 21 
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acta o protesto, cuja fundamentação oomeçára eu a ler e que 
diz mais: 

" ... não para manter a fórma republicana fe
derativa, mas para deturpai-a arbitrariamente, fo
mentando por seus agentes uma dualidade de ·poderes, 
de facto, porque, de direito, seria impossível consti
tuir-se ella no Estado, conforme o demonstrou o dito 
accor<lão; não para restabelecer a ordem e a tranquil
lidada no Estado, á requisicão do respectivo Governo, 
mas, para independentemente de qualquer requísi
c:io, perturbal-as, invadindo o territorio do Estado 
com seus agentes acompanhados de forca federal e da 
policia desta Capital e depondo autoridades esta~ 
duaes e municipaes constituídas como resulta com a 
mais clara evidencia da communicação do Juiz Fe
deral e da exposição documentada dirigida pelo dou
tor Raul Fernandes ao Relator do accordão; tendo 
conhecimento daquelle decreto que representa o 
maior attentado á autoridade de uma decisão judi
cial, que nenhum outro poder tem competcncia para 
rever e alterar, e o mais profundo golpe na Consti
tuição e no regimen republicano federativo, que a de
cisão desacatada preserva, contra elle -protesta e. de
clara que mantém o seu julgado integralmente, para 
que produza. todos. os effei tos que por direito delle 
decorram, e determina que seja este -protesto trans
cripto na acta da sessão de 'hoje, sendo esta publicada 
pela im-prensa." 

Eis aqui o prote~to. 

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

O SR. RAUL FERNANDES- Peço a V. Ex., Sr. Pre
sidente, permíttn-me continuar para uma explicação pessoal. 

{) SR. PRESIDENTE - Considerarei V. Ex. inscripto em 
primeiro Jogar, para explicação -pessoal. 

0 SR. RAUL FERNANDES - Agradeço a V. Ex. 
{Muito berrt; n~uito bem. Palmas. O orador é abraçado.) 

10 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, c vou submetter 
a votos o S!'guin\.e 

REQUERIMENTO 

Requeremos inserção, na Acta, de um voto de pesar, 
pelo fallecimento do ex-Deputa<!o pelo Estado de Minas Ge
nes, Rodolpho Custodio Ferreira. 

Sala das Sessões, em i de Outubrd de .1934. - Antero 
Botelho. - Ribeiro Junqueira. 

O Sr. Anthero Botelho - Peco a palavra. 

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

o Sr. Anthero Botelho requer e obtém permissão para 
falar da bancada. 
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O Sr. Anthero :Botelho (Pela ordem) - Duns palavras, 
apenas, Sr. Presidente, relativas a um ex-membL·o desta 
Casa e que muito a illustrou e dignificou. Refiro-me 
ao Dr. Rodolpho Custodio Ferreira, que foi nosso collega 
e preclar(.} representante de Minas no Parlamento, lendo, 

. antes, co!laborado, como Senador Estadual, em importantes 
leis de grandes beneficios para o Estado. 

· O e::dinclo, além de possuir um caracter sem jaça, era 
homem culto, operoso e modesLc. E' bem possível, Sr. Pre
sidente, que a quaf.i totalidade dos componentes desta Ca
mara não tenha tido a fortuna de conhecei-o. 

SR. ADOLP:HO BERGAMirNI- Posso affirmar a V. Ex. 
que quasi lodos o conheeiam e o estimavam. 

O SR. ANTHERO BOTELHO - • . . mas aqui, comi) 
muilo bem lembra o meu nobre collega, Depulado Adolpho 
Bergamini, existem muitos que com elle privaram e podem 
aLLe~tar quão justas são as minhas palavras. (Muito bem.) 

O Sr. Rodolpho Custodio :Ferreira, Sr. Pr'esidente, de
pois de abandonar a politica, pre~tou relevantes serviços á 
Camara dos Deputados, dirigindo sua Secretaria. 

Creio, Sr. Presi<iente, que são titules sufficientes para 
requerer á Camara um voto de pezar e ainda que a Mesa 
telegra[lhe á familia, <J~presentando-lhe pe:zm.mes. (Muito 
be11~; 11w.ito bern.) 

O Sr. Presidente - Os Srs. Deputados que approvam o 
recruet.imento do Sr. Dcputâdo 1Antherd Botelho queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Approvado. 

O Sr. Presidente - E5t<í. finda a hora destinada ao Ex_; 
.pediente. 

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

Comparecem mais os Srs.: 

Thomaz Lo,bo, Manoel Reis, Joaquim Magalhães, Fi
gueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, F~rreira de Souza, Al
bet·to Roselli, Mario Domíngucs, Isidro Vasconcellos, Sam
paio Costa, Deoda.to 1\faia, Negreiros Falcão, Paulo Filho, 
Mozarl Lago, Adolpho Bergaminí, Nilo de Alvarenga, João 
Guimarães, Prndo Kel!y, Cesar Tinoco, José Eduardo, Gwyer 
de Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso de Mello, Soare: Filho, 
Ribeiro Junque1ra, José Braz, Malta Machado, Waldomiro 
Magalhães, Bueno Brandão, Mario Whately, Zoroastro Gou
vêa, Antonio Jorge, Id:1lio Sarctenberg, Annes Dias, João Sim
phcio, Fanfa Ribras, Minuano de Moura, Aeyr: Medeiros, Ed
wald Possolo, Guilherme Plaster, Eug·enio Monteiro de Bal'l·os, 
Walter Gosling, Euvaldo LDdi, Mario Ramos, Roberto Sirnon
sen, Morais Paiva (46). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Clementino Lis
Ma, Alvaro Maia, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Abel Cber rnom, 
Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Lino Machado, Maga
lhãey de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho So
ares, Maximo Ferreira, Agenot' Monte, Hugo Na-poleão, Pi
res Gayoso, Freire de Andrade, José Borba, Jeovah ·Motta, 
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Silva Leal, Martins Veras, Velloso Borges, Barret<. Campel
lo, João Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha, 
Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde 
Sampaio, O.sorio Borba, Humberto Moura, Guedes Nogueira, 
Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leit.e, J. J. Sea
bra, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Ar
lindo L eoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, 
Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, Ho
mero PirP.s, Manoel Novaes, Gileno Amado, Aloy~io Filho, 
Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, 
Fernando de Abreu, Carlos Lindenherg, Lauro Santos. Jo
nes Rocha, Amaral Peixoto, Per·eil'a Carneit·o, Alipio Cos
tallat, Acurcio Torres, Bias Fortes, Mello Franco, Adelio Ma
ciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel 
Passos, Augusto Viega~. D elph im Moreira, José Alkmim, Vi
eira Marques, Clemente Medrado, Simão da Cunha, João Pe
nido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Chrístiano Machado, 
Polycarpo Víotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Bel
miro de Medeiros, Lh::urgo Leite, Celso Machado, Campos do 
Amaral, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, João Al
ves, José Christiano, Plínio Corrêa de Oliveira, Alcantara Ma
chado, Theotonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Bar
ros Penteado, Moraes Andrade, Almeida. Camargo, Verguei
ro Cesnr. Guaracy Silv{!ira, Hyppolito do Rego, José Ulpiano. 
Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antonio 
Covello, Cardoso de :.\fei!o ~ettc., 1\lor~re~ Leme, Henrique Bay
ma, Sampaio Vida!, Domingos V.ellasco, Generoso Ponce, 
João Villasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, La
cerda Pinto, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aa.rão Re.bello, 
Carlos Gomes, Simões Lopes, Frederico Wolfenbut tel, De
metrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro V !!r
gara, Raul Bittencourt., Gaspar Saldanha, Ferreira Netto, 
Gilbert Gabeira, Martins e Silva, W aldemar Reikdal, João 
Vitaca. Milton Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Ho
racio Lafer, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Rocha Fa
ria, Gastão de Brito. Teixeira L eite, David Meínicke, Olivei
ra Passos, Pinheiro Lima, Nogueira Penioc. (i50.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 100 Srs. Deputados. 

Não ha numero para as votações. 

11 

Constando a Or dem <lo <lia, exclusivamente, de votacões 
dou a palavr a, para uma ·explicação pe.ssoal, ao Sr. Raul 
Fernandes. 

O Sr. Raul Fernandes (Para explicação pessCJal) - Sobre 
o pro.t<!sto :pro,'posto p elo . Sr. Ministro Guimarãe3 
Natal, pronunciaram-se varios Srs. Ministros, entr~ elleil 
o dignissimo vice-Presidente actual do Supremo Tribunal, 
o imperterrito, integro e corajoso Sr. HermEnegildo de Bar
ros que longamente fundamimtou o seu voto favor avel, ter
mi~ando petr preferir uma formula mais br eve do que a 
suggêrida pelo Ministro Guimarães Natnl, sem, porém, fazer 
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questão de uma ou de outra. Diz a resenha da sessão a 
que me retiro: 

"Em seguida, o Sr. Ministro Hermenegildo da 
Barros, pedindo a po.lavra, pela ordem, declarou que, 
preferindo embora uma formula mais breve de pro
testo, não duvidava subscrever a que fôra IJroposta 
pelo Sr. Ministro Guimarães Natal, pois não podia 
o Tribunal conservar-se silencioso deante da attitude 
a~sumida pelo Pregidentc da Republiea, attitude que 
é sem precedentes na historia política do Paiz. 

Até agora, lém havido intervencões 
ou menos il!egaes; nenhuma, porém, nas 
cões da que foi decretada no Est.ado do Rio, 
o Governo, devendo intervir para assegurar 

mais 
condi

porque 
a exe-

cuçlío do · accordãó do Tribunal, interveiu preci
samente para desacatai-o. 

Não tem a menor duvida de que o accordão foi 
solennemcnte desrespeitado. Aliás, foi esse o pro
poslto do Pod~r Executivo, manifestado desde logo, 
pois. ao mesmo tempo que dizia estar resolvido, em 
cumprimento do accordão, a garantir a posse do 
Dr. Raul Fernandes, accrescentava que isto não signi
ficava o l'econhecimento da legitimidade do seu go
verno e sujeitava o caso ll. apreciacão do Congresso. 

Ora, se o Supremo Tribunal havia reconhe~:d" 
que o governo legitimo el'a o do Dr. Raul Fernandes, 
pois nem sequer occorria a circumstancía da 1nali
dade, ao Poder Executivo uão ~ra licito affirmar o 
conLrnrio. 

Dahi resulta que ou o accordão devia ser cum
orii1o in totum, ou não devia ser cumprido em parte 
nenhuma. 

O Supremo Tribunal garantia ao Dr. Raul Fer
nandes a posse e o exercício nas funccões do cargo 
de Presidente do Estado do Rio. 

O Dr. Rau~ Fernandes foi empossado: o txer
cicio da funccão, norém. não lhe foi ~arantido. 

Teria sido esse exercício perturbado tempos de
pai~ da posse? Ainda que assim fo.sse. C1 Poder Ex~
cutiva tinha o devet• d., inte-rvir para ~ss1:gurar aunelle 
exercício. 

Entretanto. a perlurbacão deste se verificou no 
mesmo dia da posso. 

Emqllanto o Dr, Raul Fernandes a tomava pc
rantt> o Tribunal da Relacüo, oor não estar reunida 
3 Assembiéa Legislativa, o sttu ndversario tambem se 
ernpossava perante outra Assemblêa. legal O!l ille
gal. não importa p'.lra o caso, e C<Jme()ava a fazer 
nomeações e a p!'aticar aclos reativos á .funcoão. 

Qual o dever do Presidente da Republica em tal 
emergencia 't 

De accordo com a propria opini!io {felle, que diúa 
estar resolvido a cumprir o accordão, para não ser 
causa aa desharmonia dos poderes, mas que sujeitava 
o caso da legitimidade do governo fluminense ã apre
ciação do Congresso. unico poder competente l)ar~ 
resolv~l-o, é evidentíssimo que, ao menos :;i et in 
quantu.m, o Presidente da B.epub!ica devia assE?gm~!' 
o exercício ao Dr. Raul F-ernandes, até que o Con-
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gresso, na opinião do Presidente. resolvesse se era elle 
mesmo ou outro qualquer o Presidente do Estado. 

Ao em vez disso. o Presidente da Republica. in· 
terveiu para restabelecer a ordem e a tranquitlidado 
no Estado,_ dizendo que era di.spensavel a requisicão 
do respectivo governo, porque no Estado não havia 
·governo algum legitim{), a despelto do julgado em 
contrai"io do Supremo Tribunal. E interveio, deoon
do o Presidente que lá estava garantido por um ha
beas-corpus e nomeando. para substituil-o, um in
terventor. entidade <le <rue a Constituicão da Repu
blica não cogitou. 

O Dr. Raul Fernandes i oi coagido a deixar o 
poder e communlcou o facto ao Supremo Tribunal. 

Este agiu, como lhe cumpr~a. envlõln.dô a .·e)Jre
sentacão ao Pr<lcnrador Geral, não para a~6 o Chefe 
do Ministerio Publico entrass-e em entendimento com 
o Presidente da Republica. em nome do TI"ibunal (T.Jelo 
menos não foi este o seu perummento), mas nara uue 
:procedess(} como de ilireit.o - {)U offerecendo denuncia, 
noli casos de sua competencia, ou representando a quem 
competisse offerecel-a. 

Ora, o Ministro Procurador Geral tem compe
tencia para denunciar o Juiz Seccional, que o Pre
sidente do Supremo Tribunal já considerava incurso 
em rcsiJonsabHidade, por não ler dado execucão á 
ordem do habeas-corpus. Pouco importa que tendo 
o Presidente do Tribunal estado "no oalacio do Cat
tete ·em conferencia oom o Presidente da Reflub!ica. 
-e então melhor informado dos factos occoi"ridos"', hou
vesse officiado ao Juiz Federal. revogando o seu of
ficio anterior e dando por cumprido o habea.!-corpus, 
uma vez que ao Presidente do Supremo Tribunal falle
cia competencia para tomar nor si só tão importante 
delibera.cão. 

Em summa. o habeas-wrpus não foi cumprido. 
tanto que se acha destituído do exercício de suas fun
ççües o Dr. Raul Fei"nandes, a auem o Supremo Tri
bunal garantiu o exercício das mesmas funccões. 
· Eu, portanto, -preferiria ·á formula do SI". Mi:.is
tro Guimarães Natal. a seguinte, sem requerer, en
tretanto, que ella seja submettida á votação: 

"O Sup-.emo Tribunal Federal acaba de receber 
a communicacão de havei" o Presidente da Republica. 
decretado a íntervencão no Estado do Rio e nomea
do um interventor em substituicão ao Dr. Raul Fer
mmdes, que ali se achava no exercício das funccões 
de Presidente do mesmo Estado, em virtude do accor
dão <lo Supremo Tribunal. 

"Este considera inexistente o decreto ob inter
venção, não acceita as explicacões de haver sido cum
prido o habeas-corpus, explicações irrisorías. offensí
vas ao bom senso de oualquer pessoa. principalmente 
do Supremo Tribunal, cu,jo prestigio se pretendeu en
fraquecer, mas que tem sido e será sempre a garantia 
.suprema dos direitos individuaes contra o arbHrio t> a 
prepotencia". 

Votaram favoravelmente ao protesto os Ministro& Alfredo 
Pinto, Hermenegildo de Barros, Pedro Mibielli. Leoui Ramos 
e Guimarães Natal. O Sr. Ministro Edmundo Lim:. não votou 
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a favor do protesto, mas fez declaracão de voto que não 
envolve approvacão da conducta do Governo Federal. S. Ex. 
fez um:l reserva comDleta: 

"E', po~, meu voto- conclue depois de longa. fun
damentação - pela. rejeição dos protestos e. como ad
mitti, a bem da argumentação, que tenha havido nbuso 
de autoridade por parte do Exmo. Sr. Presidente da 
Republica, mandar se remelta,n o officio do Sr .. Dr. 
Raul Fernandes e os documentos que o instruem ao 
Exmo. Sr. Ministro Procurador Geral da. Republica. 
para que se digne proceder como lh.e parer:e1· de di
reito." 

O Sr. Ministro Pedro Santos, vencido. como disse. na 
cçncessão do habeas-corpus : 

"declarou que diria desassombradamente sobre o caso. 
mesmo porque votou contra a concessão do habeas
corpus, por ser a especie e-ssencialmente política. pa
receu-lhe vedada ás cogit.acõe.s do Tribunal. sobre
tudo, quando o Presidente da Reoublica informou exis
tir uma duplicata para a solucão da. qual .iá havia 
invocado a autoridade do Con~esso Nac:ona!. 

Por mais infundada que fosse ou parecêsse ser 
essa informação, não merecia ser tratad!l r.om oreci
pltacão. 

Ao contrario. St' apesar della. o Tribunal ainda. 
se julgava competente para conhecer •Ia hypotbese, 
cumpria-lhe transformar o julgamento em diligencin. 
para reclamar do Presidente a justificacií.o de suae 
asseveracões. 

E' o que a razão, o direito e os precedentes im
punham. 

Assim, porém. não entendeu o Tribunal, oue logo 
conheceu do caso e logo o resolveu pela coiicessão do 
habeas-corpus. 

Assim. bem ou mal, a ordem foi concedida: nm 
accordão do Supremo Tribunal a autorizou. 

Esse julgado, portanto. devia ser obedecido. 
Pouco importa que nelle se possa lobrigar UWlS 

usurpacão de funccües proprias do Congres3o Na
cional. 

No syste:na político que nos rege. ao menos no
minalmente, os accordã.os inconstitudonaes não fir
mam jurisprudencia, não podem ser invoc:tdo,; como 
fundamen~ de decidir para cnsos futuros. mas, no 
caso especlal sobre o qual o Tribunal se manifestou, 
a decisão é soberana e tão obrigatoria é pan as par-
tes interessadas como para os outros poderes. . 

. Aliás, o Judiciario não mais seria. C)rno auer o 
regJmen, o oraculo da Constituição; não mais figuraria, 
como ensinam os seus commentaàores, de derradeiro 
arbitrio em todos os assumptos concernentes aos po
deres distribuídos na Constituicão; ó Juiz irreçorrivel 
dos seus proprios direitos, bem como do Congresso e 
do Executivo. 

Nem isso importa em estabelecer a dict.adura do 
Judiciario. 

Até hoje ainda se não descobriu regimen algum 
em QUP, a certos respeitos, os depa.rtament.os do Es· 
Lado não ostentam relativo predominiC> uns sobre O!' 
outros, sendo certo que () do Ju{]jciario é até, entre 
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todos, o menos de receiar, por ser o de um .poder des~ 
armado, que· menos mal póde fazer, ainda quando erre 
ou usurpe, por só agir em casos singulares e sempre 
dominado p·or fórmulas indeolina.veis." 

"Assim tambem pensa o illustre Sr. Presidente 
da Republica, desde que ordenou a ext~cuçâo do t.c
cordão não obstante considerar a materia por e!le 
resolvida de exclusiva competencia. do Congresso Na-
cional. · 

Quanto á execução do accordão, affirmam con~ 
vencidamente que eHa foi a mais rigorosa, o Chefe 
da Nação, o seu Ministro da Justiça, bem como c Se
nhor Presidente do Tribunal e o Ministro Pro)C'Jra
dor Geral da Republica. 

Entretanto, apesar da responsabilidade des.~as a(
{irmações, a evidencia conspira em sentido comrario. 

Em exercício áas fnnocões governamentaes no F..s
tado do Rio não se encontra o cidadão em favor de 
quem foi concedido .o habeas-corpus; mas, um inter
ventor federal. 

Pretende-se que factos gTaves e superveníentE'S 
á ordem do Tribunal justificam o modo por qu~ se 
fez a intervencão. 

Mas, então é prec.iso convir, que, por forca desses 
factos. a intervencã.o se deu em sentido inverso, ao 
menos em parte, ao que havia determinado o julgado, 
que assim não ficou integralmente obedecido." 

Eís, portanto, meus senhores, que de treze juizes p.i."e.
sentes, contando-se o Presidente e o Procurador, que n:io 
"?everiam mas tiveram voto no incidente, cinco afiirmaram, 
catégoricamente, que a ordem fOra desrespeitada, ju~~ití
cando-se, pois, a inserção do protesto em acla. 

· O Sr. Ministro Pedro dos Santos - perfazendo a somma 
de seis votos - foi contra o protesto, mas dec!'arou, perem
ptoriamente, que todas as affirmações em favo-r da exe
cucão do habeas-corpus eram falsas. A evidencia conspira 
contra a v~racidade das mesmas, disse S. Ex. E conclue: 

"Ante esta situaçã.o, o que cumpre ao Tribunal 
não é votar mocões, mais ou menos férvídas ou ve
hementes, em absoluto improprias de uma corpora
ção judiciaria, mas agir com a lei e dE1otro da lei, 
e, por isso, votou contra as moções propostas, para 
suffragar a solução sug@ierids. pe!o Sr. Ministro 
Edmundo Lins; e de accordo com o art. 83 do Regi
mento do ll'rbunal. ~ 

Cinco juizes, portanto, eram pelo protesto; um pelo 
processo perante quem de direito; o Ministro · P~ro do!! 
Santos pela affirmacão categorica de que fôra desrespP.itada 
a mdem e .opinava pelo processo de responsabilidade. D~ 
outro lado, formou, portanto, a. minoria. do Tribunal, in
omaive o Presidente e o Procurador Geral da. Jtepubtica; ou 
sejam sete votos contra seis . · 
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O incidente teve seguimento, ainda, na sessão do dia 
:17, em que o Sr. Ministro Edmundo Lins, tendo havido com· 
mentarios da imprensa a respeito, fez a seguinte declaração: 

"Accrescentarêi, para evitar qualquer duvida so
bre aquelle meu voto ..• " 

Voto anterior em que S. E:t. admittia tivesse havidO 
crime de responsabilidade e alvitr ava o procedimento con
tra o responsavel. 

"Accrescentarei (.para 'tlVitar qualquer duvilla 
sobre aquene meu vot.o) que, até o decreto de inter
venção, o habeas-corpus concedido ao Sr. Dr. Raul 
Fernandes foi plenamente cumprido pelo Exmo. Se·· 
nllor PresidentE.' da Republica." 

\ 
Até 0 decreto de intervenção. Reconheceu S. Ex. que, 

depois da intcrvencúo, era lã? evid~nte. tão. flagrante o ~es• 
respeito á ordem, que sobre 1sso nao poderia haver dUV!da. 
De modo que o pronunciamento do Supremo Tribunal sa 
deu assim: seis votos affirmaram que a ordem · foi integra.l
mente des-obedeci da ; um voto declarou que foi desoberle
cida mas a partir de tal momento. Apenas seis ministro~, 
incl~sive 0 Procurador e o Presidente, sem restricções, de
ram a ordem de habeas-corpus como tendo sido devid'l.roen
tc cumpr ida c acatada pelo Presidente da Republica. 

0 SR. LEMGRUBER FILHO - E 40 milhões de brasilei
ros protestaram contra o act.o do Presidente da Republica. 

. O SR. RAUL FERNANDES - Assim, pois, Sr . .Presi
dente, a manifestação do Supremo Tribunal, em ccmlrapo
sicão a do seu Presidente, está tomada pelo pode~ compe
tente, solennemente deliberada em nada menos de tres re
uniões do Tribuna!, á vista dos nulos e das provas offet·e
cidas e em àivergencia com a attitude do proprio Ministro 
Presidente do Tribunal, na sua segúnda resolução, modifi
cativa da. primeira, tomada no conciliabulo secreto havido 
no Palacio do Cattete, á vista de informações que foram de
claradas completas, mas que ninguem sabe quaes, . e que 
presumo sejam as do Procurador Geral, tenrlo eu lido um 
trecho de onde se vê que e~las confirmam, antes de infirmsr, 
as informações, sobre o facto, prestadas por mim ao Supre
mo Tribu.nal. 

Eis ahi o meu testemunho sobre se a Ju'StiCa, pelo seu 
argão competente, sancclonou, ou não, a conducta do Go
verno . 

Creio tC>r provado, com documentos officiaes, sobre PSte 
caso. que o Poder Judiciario se deu por solennemente des~ 
acatadl' . 

O SR. LEMGRUBER FILHO - O Governo não está cobert() 
por um 1Jronunciamento judiciaria. 

O SR. RAUL FERNANDES - 1\esta 0 pronunciamento 
iegislati.,·o. 

Pergunta o ex-Presidente se eu ouso duvidar que o voto 
do Parla~nto sancc!onou a intervenção; julgou qu~ era 
caso dessa medida extrema, que acabou approvand~ a no-
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meação do Interventor !;! nova eleicão no Estado, para refa
zer todos os apparelhos do Governo com_ -desapossam~nw 
definitivo do então e)eito para g{)vernar- o Estado . 

Sr. Presidente, aqui ·eu me rendo á evidencia. Não posso 
contestar que o Congresso votou, de facto, um project0 df' 
lei, sob parecer de uma Commissão competente, sanccionan
do, inteiramente, o procedimento do Presidente da Repub!ica. 

Houve, para salvar a honra das instituicões, na Camara 
o valo corajoso e brilhante do Sr. Prudente de Moraes.. • ' 

0 SR. LEMGRUDER FILHO - Que, aliás, foi prosorípt.€? 
por esse motivo. 

O SR. RAUL FERNANDES - ••• voto que lhe custou 
a carreira política, que 0 proscreveu da representação d:> Es
tado de S. Paulo, emquanto foi feita ao sa!Jor do Partido »e
publicano PauJista. 

Houve, no Senado, pol' uma coincidencia íelicissima., ou
tro paulista que .saivou a honra daquella tena, o inesquecí
vel Dl'. Alvaro de Carvalho, que, sózinho, de uma phalange 
que se tinha preparado para repellir a intel'vencão, só e 
unico restou para votar contra o projecto. -custou.Ube isso 
a perda da. cadeira de Senador e a proscripcão politica, 
(Muito bem.) 

Não posso, dizia eu, recusar-'-me á evidencia dos fados. 
Houve, effectivamente, um pronunciamento. Mas, Sr. Pre
-sidente, fraca é a causa que se escuda, perante a opinião pu
blica, ne pronunciamento politíco do Congresso da. Republica 
:Ve-lha, porque ninguem mais ignora - e foi um dos factol.'e~ 
da Rev-olucão - que a subservlencia do Legislativo tocara 
ás raias da maior degradação. (Apoiados.) 

. O SR. NEGii.EIRos FALCÃO- E a Repubiica Nova vae pe1·l 
mesmo caminho. 

O SR. MANOEL REIS ........, Não apoiado. Estamos aqui part\ 
gritar contra isso. 

O SR. RAUL FERNA..~DES- Pergunto, por meu lul'no, 
an ex.Presidente da Repub~ica, se S. Ex. se penitenciR dn 
haver fomentado, ajudado a Revolucão, pelo motivo, entre 
outros, de baver o Congresso depurado grande parte da re
presentação mineira e a. totalidade da pa.rahybana? 

Não foi, acaso, uma. das razões detel.'m!nantes da Revo~ 
luoão a violencia do Congresso contra a representação poli
tica mineira e parahybana? Não foi isso o que l'evou o Senh(IJ:' 
Bernardes a apoiar abertamente a Revolução? 

Não concorda S. Ex., então, que haja votos de Parla
mento que não convencem a ninguem, antes revontam as 
consciencias bem formadas e as almas rectas? Não se r1,VOl• 
tou S. E:x. contra o voto do Parlamento? Como quer S. E:t. 
pois, que eu, hoje, reconheca que o voto parlamentar san• 
ccionando a intel.'Venção no Estado do Rio tenha tido a vir· 
tude de fazer do branc-o preto e do quadrado redondo? Como 
quer S. Ex. que eu deixe de affirmar que es'se voto tenha 
sanccionado, moralmente, um crime histoz:ico, que só não 
avulta grandemente porque foram innumeros esses crime~ na 
antiga Republica, mas em todo caso, naquella orographia de 
abusa-s, evidentemente foi o pico rnaxímo, o Itatiaya d!>~ abu
sos presidenciaes? 
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Não somos, 81.'. Presidente, tão ingenuos que nos deva
mos inclinar ante o voto da Camara e do Senado no anuo 
de i923. 

oQ Dr. Bernardes nos deu, em i930, o exemplo e a lição 
de q:ue ha votos parlamentares que merecem ser corridos á 
metralha. O de f923 não era melhor que o de 1930; talvez 
peor, porque compromettia, não a representação politica do 
Estado, mas todo o seu apparelhamento ... 

O 6R. RENATO BARBOSA - E a Federação. 

O SR. RAUL FlEil.NANDES- ... e fôra inspirado pelo 
odio mais tenebrante contra um adversarío IJOlitico vencido, 
sem outra razão a não ser essa! (Apoiad.os.) 

Eis ahi, Sr. Presidente, o testemunho que me foi pedi
do, e que dou com desassombro, lamentando ter sido forcado 
a quebrar o sHencio que, propositaáament~. mar,hv!! 50bre 
esse assurnpto, nas diversas phases que a Rcpublica atra
vessou, durante doze annos, e pelas differentes r-azões que 
a Camara já conhec~, - na pho.se de predominio da oly
garchia deposta, na da Revolução lriumphante e na de os
tracismo do Sr. Bernardes, - razões differenles em e~sencia, 
mas convergentes para o mesmo resultado. 

Calou-se, pois, o Sr. Raul Fernaodes. Era inutil ha
ver fa.lado, Fel-o hoje provocado, gosando do privilegio de 
usar desta tribuna, graças á pujança do partido político a 
que sempre esteve filiado e que o trouxe a esta Assembléa, 
partido que, conforme disse, renasceu das pl'oprias cinzas, 
como a Phenix da fabula depois de f2 annos de ostracismo. 
que o amargou sosinho (Muito bem), sem o apoio daquelles 
que o arrastaram IJara a campanha da Reaccão Republicana. 

O Sn. RENATO BARnos . .o.. - Foi um verdadeiro exilio. 

O SR. RAUL FERNANDES- O Rio Grande do Sul, foi o 
primeiro que nos deixou na estrada. 

O SR. RENATO BARBOSA - Protestamos contra o acto 
que rasgava a nossa Constit.uição. :-lo emtanto, hoje, o pro
prío Rio Grande do Sul, pelo voz do Sr. Borges de Medei
ros, diz que a Carta de f6 de Julho tem o podei.' centrali
zado e fére a autonom)a dos Estados I 

O SR. RAUL FERNANDES - E' tempo · de concluir, 
Sr. Presidente. 

Meu depoimento está dado. E o dei sine ira ac studi.o, 
como é do meu tempera!IHlnto, do meu feitio. 

Nunca me reputei, nesse episod!o, mais do que o grão 
de areia que o vento leva. (Não apoiados) e que não se con
ta nos destinos de uma Nação. 

Outro dia, admi~i e invejei a philosophia de um sal
timbanco. Morreu em São Paulo, imprevistamente Sarra
zani, que, antes de expirar, declarou aos seus "cl.owns", tl'a
J?ezistas e gymnastas: - "oQuero que hoje haja espectaculo, 
como de costume." Isto quer dizer: "a minha morte não 
altel'a a harmonia das esplleras; divirtam o publico e ga
nhem a sua vida". 

,sempre entendi que um homem de mais ou de menos na 
politica ou no Governo do Estado não tinha 1mportanc1a, 
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nlio perturbava a harmonia das coisas. Fui, nesse ponto de 
vista meu, individual, ind.í!ferente ao caso. Como cidadão, 
soffri; na qualidade de membro de um partido, soffri du~ 
piamente, porque a perseguioão do Governo nunca foi tão 
violenta, jámaia transudou <Jdio tão tenebroso. 

Foi ·inutil, Sr. P·res!dente. As raizes que queriam th·ar 
do partido eram pro!undts . O escaiidalo da intervenção do 
Governo Federal só serviu para mais o impopularizar e f~ 
menlar revoltas, porque o Governo Federal passou; seu de· 
tentor de então está, hoje, no ostracismo. E', provisoria· 
mente, um vencido. E digo, "provisoriamente", porque, 
gracas ao -Godigo Eleitoral, tem algum favor na opinião pu~ 
blica. JI.Ias, provisoriamente, é um vencido. O Partido que 
teve por chefe o .Dr. Nilo Peçanha ahi está - conta com 
a maioria do Estado e, espera, amanhã terá o governo. 
(Muito bem; muito bem. PaJ,mas. O orador é cumprimen
tado .) 

Durante o discurso do St. Raul Fernandes 
o S1·. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira 
da presidencia, que é occupada pelo Sr. Chris
tovão Barcellos, 20 Vice-Presidente. 

12 

O Sr. Mozart Lago -Peco a palavra, pela ordem. 

· O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Mo~ 
zart Lago. · • 

O Sr. Mozart Lago (P ela ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra afim de tratar de uma petição que Mario Saboya 
dirige ao Tribunal Regional desta ·cidade, requerendo seu 
registro como candidato avulso. 

A Constituição, sabe-o V. Ex., para as eleições de 14 de 
Outubro, não exige que os cidadãos candidatos sejam eleito~ 
res; basta que estejam no goso de seus direitos. Não obstante, 
o Tribunal Regional da ijapital não quer dar registto aos 
candidatos que não apresentaram ti lu los eleitoraes. 

Interessando a questão immensamente á Camara, pediria 
a V. Ex. fizesse publicar, na integra, junto ao meu discurso, 
a referida petição, visto como a sua leitura tomaria muitO' 
tempo á casa. (Muito bem.) 

O Sn. PRESIDENTI! - O nobre Deputado será attendido. 

O SR. MOZART LAGO- Agradecido a. V. Ex ~ 

DOCUMENTO N. 1 

Enno. Rr. Dr. Presidente do Tribunal Eleitoral. Regional. 

· Prof. Marin Sahoya, brasileiro nato, com 34 annos de 
idade, · no g-oso dos direitos politicos, conforme prova com a 
certidão junto, vem requerer de V. ~. se digna mandar r~ 
gistral-o como candidato. avulso a "Vereador Municipal, de 
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accôrdo com o § 7• das Disposições Transitarias da Consti
tuição, que assim reza: "Para as primeiras eleições dos or
gãos de qualquer poder, não pr~valecerão inelegioiLidades, 
nem se e:xígiráo requisitos especia.es, e:I:cepto as qv.al:idades 
de brMikiro nato e gozo dos direitos politico$. ~ 

O Supplicante é brasileiro nato, conforme prova com a 
certidão juntp, e está no gozo dos direitos politicos porque 
o titulo de eleitor é apenas declaratorlo e não attributivo de 
direito político . O direito de ser eleito, o gozo de direitos 
politicos resulta da qualidade de cidadão brasileiro- E essa 
qualidade do Suppiicanle e~ lá provada com a certidão junto. 
Seria, pois, absurd() que, por culpa das aul()ridades que nã() 
despacharam em tempo a petição de alistamento que, oppor
tunamenle, lhes .!Oi apresentada, pudesse ficar o cidadão bra-
6ileiro privado do seu direito político de receber voto ou de 
ser eleito. 

Baseado ainda no parecer do eminente jurisconsuit.o 
Dr. Almachio Diniz, junto. 

Nestes lermos, 
P. deferimento. 
R1o de Janeiro, 1 de Oulubro de i934. - Mario Sal1011a. 

DOCUMENTO N. 2 

Guia d~ Alcsas Reccploras, de acc6rdo com as Instrucções do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, para a realização 
clru eleiçües, en~ 14 de Outubro de 1934, dos membros da 
Camara dos Deputados, dru AssembléM Conslit1ântes dos 
Estados e da Camara Jltmicipal do Di.•tricto Federal, pelo 
Bacliar:,el Omnr da Ctmha., ftmccionario do Tribunal Re
gional <lo Districto Federal 

Das Mesas Rocoptoras 

CONSTITUÇ.\.0 D.\S :IlESAS RECEPTORAS 

D!tS FALTAS E IMPEDIMENTOS DI! SEUS MEMBROS 

As Mesas receptoras serão const.ituidas por um presi
dente, um 1o e um 2° supplentes e dois secretarias, sendo 
o presidente e os supplentes .de nomeacão dos juízes eleito
raes e os secretarias escolhidos pelo presidente da Mesa Re
ceptora, 24 horas, pelo menos, antes de começar a eleição. 

Os secretaries deverão ser eleitores e de preferencia ser
ventuarios de justiça, podendo a escolha ser feita, mesmo 
entre os demissiveis ad--nutum. 

Não JJOderão ser nomeados secretaries os candidatos e 
seus J)arentes consanguineos ou affins até o 2" gráo civil, 
inclusive. 

A nomeação dos secretaries das ?Ilesas Receptoras de
verá ser communicada immed!at.amente, por telegramma ou 
officio. aos nomeados, ao presidente do Tribunal Regional e 
ao juiz eleitoral, publicada no j:~rnal official, on~e houver, 
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ou affixada á frente do edifício onde lenha de funccionar a 
Mesa Receptora. 

J>DITAL DE NOMEAÇÃo DE S!lCRE'l'ARIOS 

Srcção de 

O Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presidente da Mesa 
Receptora da ... secçãc eleitoral de . ......... . ... .. ....... . 

Faz saber que, de accordo com art. 68,' § 2°, do COdigo 
.Eleitoral, nomeou os ~enhores .. ........... .. .. .. .......... . 
e... . ....... .... ..... . ....... .. pa::-a servirem como se
creta rios desta ;\l~~a RecE-ptora. q~ e deverá reunir-se no dia 
H de outubro corrente no edi!i::io ...................... á~ 7 
horas da manhã. 

Rio de Janeiro, ... de • •• de :1934 ........ ............ .. 
Presidente. 

No impedimento ou falta dos secretarias, funocionará o 
substituto que o presidente da Mesa Receptora nomear. 

O cargo de secretario é irrenunciavel . 
Se o presidente não puder, por motivo de forca maior, 

comparecer ao local onde funcciona a Mesa Rel:eptora que 
preside, no dia e hora marcados para a realização da eleição, 
deverá communicar esse 1acto aos supplentes com anteoe
denoia de, pelo menos 24 horas, ou immediatamente se o 
impedimento se der dentro desse prazo, ou no curso da 
eleição. 

Não comparecendo o presidente até ás sete hora9 e qua
renta e cinco minutos, assume a presidencia um dos sup
plentes; bastando que compareça o pre;idente e um do~ 
supplentes para que se installe a Mesa e se processe a !!lei
cão. Depois dessa hora, o presidente, ou supplente da Me:>a 
Receptora, não mais póde tom~.r pari-e nos trabalhos de vo
tação a cargo das referidas Mesas, 

Os membros das Mesas Receptoras, os fiscaes de candi
datos e os delegados de partidos, são inviolaveis durante o 
exercício de suas !uncçõe;, não podendo s~r presos, ou de
tidos, salvo flagrante delicto em crime inafiancavel. 

MATERIAL QUE SERA' ENTREGUE AO PRESIDENTE DA 
MESA RECEPTORA /tS HORAS A.''fl'ES DA ELElC.~O 

Com a anteoedencia neoessaria, no minimo, de 48 horas, 
antes das eleiçóes. os juizes eleitorae~ farão entrega aos pre
sidentes aas Mesas Receptoras do segu!nt.e material, o qual 
será remeitido por protocollo, ou pelo correio, acompanha
do de uma relação, ao pé da qual o destinatario declarará o 
que recebe e como recebe e porá a sua assignatura: 1 .,
uma lista dos eleitores da zona, distribuidos pelas secções 
eleitoraes; 2 - duas folhas de votação dos eleitores da se
cção (modelo n. i6), duas folhas de -votação l)ar a eleitores 
de outra secção (modelo n . 21), rubrícadas pelo respectivo 
juiz eleiloral ; 3 - uma urna fechada e Lacrada, na fecha
dura e LO orifício para entrada de cedulas, cujas chaves fi
carão sob a guar<la do presidente do Tribunal Regional; 
4- sobrecartas de papel opaco para cedulas (modelo n. 17); 
5 - sobrecartas maiores para os votos impugnados ou du
vidosos (modelo n. 18): 6- uma fórmula de acta de aber;.. 
tura e uma de encerramento (modelos ns. i9. e 20), assim 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 09:27 + Pág ina41 de 75 

-351-

como impressos para ser lavrada a acta de abertura (mo
delo n. :i9-A); 7 - tinta, prancheta, rolo e folhas apro
p~iadas para serem tornadas impressões digitaes do polegar 
direito dos eleitores, na hypothest~ do art. 81, § 2°, letra d, 
do Codi;;o Eleitoral; 8 - senhas para serem distribuídas ao.> 
eleitores ao penetrarem na sala onde funcciona a Mesa Re
ceptora, senha numerada que o secretario rubricará e ca
rimbará no momento (modelo n. 24.); 9- cedulas de qual
-quer candidato ou partido, que tenham sido enviadas ao Tri
bunal Regional ou ao Juiz eleitoral, para serem postas no 
gabinete indevassavel; i O - tinteiro, canetas, lapis, cader
nos de papel almaço, tinta, pennas, lacre, gomma arabica, 
llorracha5 e qualquer outro material que julgue indispensa
.vel para o funccionamento das Mesas Receptoras (Cod. Elei
toral, art. 70) ; 11 - folhas apropriadas para impugnacãa 
(modelo n. 22), (Cod. Eleitoral, art. Si, § 2°, letra b); 12 -
tiras de papel forte; 13 - sobrecartas de 26 x 35 (modelo 
n. 18-A); 14 - fórmulas do modelo 25; 15 - um exem
plar das Instrucções. (ArL go, ns. f a 15). 

ACTOS PRELIMINARES AOS TlHBALHOS 

No dia designado para a eleição, ás 7 hora5 da manhã, 
o presidente da Mesa, os supplentes e os secretarias, deve
rão comparecer ao local designado para o funccionarnento da 
respectiva Mesa Receptora e reunidos, verificarão se estão 
em ordem os papeis e utensilios remettidos pelo juiz ele!

. tora!; se a urna destinada a recolher os suffragíos. tem os 
sellos intactos; se estão presentes os fiscaes de candidat.os e 
delegados de partidos. (Art. 23; art. 24, letras a, b e c; Cod
Eleit .• art. 78, ns. i a 3). 

Se os sellos da urna não estiverem intacto;, será ella 
de novo cerrada por uma tira de papel, com a firma do pre
sidente e, facultativamente, as dos fiscaes e delegadas dn 
partidas, registrando-se em acta o incidente. (Art. 24, § 1°; 
Cod. Eleitoral, art. 78, paragraph.:J unlco.) 

O presidente providenciará. para que sejam sanadas n~ 
õeficiencias que se verificarem no material e nomeará quem 
substitua o secretario faltoso ou impedida. (Art. 24, § 2°.) 

DAS ATTRJ13TJIÇOES DO PllESJI>El\'1 E DA MESA RECE-
P'l'OHA E l\IEDIDAS QüE DEVERA' TOMAR 

O presidente designará um dos secl·etarios, para rubri
car ou carimbar a senha numerada que cada eleitor recebe 
ao penetrar na sala onde se realiza a eleicão (modelo nu
mero 24); dar aos eleitores a senha acima referida; 'tomar, 
no caso de protestos quanto á identidade do eleitor. suas 
impressões digitaes, se no seu tituio existir idenlificaçãv 
dactyloscopica. 

A's 8 horas dü manhã, depois de cumpridas as farmal!
dades acima discriminadas, o presidente declarará inici~dos 
os trabalhos, e na presenca dos eleitores, inutiliza o sello que 
veda o orifício da urna fazenda lavrar a respectiva acta, 
que será assignada por elle, pelos supplentes, secretarias c 
pelos delegados de partidos e fiscaes que quizerem assi
gnal-a, votando em seguida e em :Primeiro logar, os mem
bros da Mesa Receptora, os delegados de partidos e os fis
caes, :Passando o presidente da Mesa a presidencia ao 1" sup
plente, quando tiver de votar. Os delegados de partidos, os 
fiscaes e as autoridades que estiverem de serviço no local, 
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embora pertencendo a outra secção ou zona eleitoral, pode
rão votar na secção onde se encontram servindo, devendo o 
presidente fazer a declaração no local competente, em segui
da á assignatura do eleitor. (Arts. 25, 30 e te!. 42.325 do 
Tribunal Superior.) 

O presidente da Mesa, que será a autoridade suprema 
durante os trabalhos eleitoraes e a quem compete a policia 
dos mesmos trabalhos, fará retirar-se do recinto do edificio, 
toda a pessóa que não guardar a ordem e a compostura de
vidas, não admittirá no recinto discussões a respeito dog 
eleitores e só permittirá observacões que se refiram á sua 
identida,1!', quando formuladas pela Mesa, pelos candidatos, 
~eus fiscaes ou delegados de partidos, (art. 26, §§ 1° e 2°). 

Não permittirá, sob pretexto algum, que qualquer pes• 
sôa extranha á Mesa Receptora intervenha em seu funccio
namcnto, (art. 27) • 

O offerecimento de cedulas do suffragio não deve ser 
perrnittido no local onde funcciona a Mesa Receptora as
sim como nas suas imediações, dentro de um raio d~ cem 
metros, ( art . 27, § 2°) . 

A igual distancia deve ser conservada toda forca arma
da, a qual só poderá approximar-se ou penetrar no Jogar 
d votaciio por ordem do presidente da Mesa Receptora, 
(art. 27, § 3°). . 

Só poderão permanecer no recinto destinado á Mesa, 
os seus membros, os candidatos e .seus fiscaes, os delegad~ 
do partidos. e o eleitor, durante o tempo necessario á vota
ção, (art. 26) . 

Iniciados os trabalhos, não poderão os mesmos ser :nter
rompidos e se por acaso isso acontecer, serâ consigna:lo em 
~c ta o tempo e o motivo da intel'l'UPCÜO, [:\rt. 3i). 

O presidente da Mesa Receptora só poderá ser substi
tuído po[' um dos supplentes; de modo que, durante a elei
ção, não poderá ausentar-se quando não estiver presente 
supplente a quem passe a presidencia, ( nrt. 20, § 20) • 

Os trabalhes não p<Jderã.o ser encerrados antes das 17 
horas e 45 minutos, ainda que tenham votado todos os elei
tores da secção, (art. 31) .. 

DA VOTAÇÃO 

Os eleitores serão r~dmittidos no recinto da Mesa, cada 
um por sua ve2. e segundo a ordem numeric& da senha re
cebida das mãos do secretario, fazendo entrega de seu ti
tulo ao presidente da Mesa, declarando o seu nome, podendo 
o seu titulo ser examinado pelos físcaes e a~e~dos àe pal·
tidos; em seguida, o presidente fará verificar se o seu noms 
consta da lista dos eleitores da secliãO, o que verificado e 
achand()-se em ordem o titulo, não havendo duvida sob~e 
a identidade do eleitor, convidal·O·á a lançar nas duas fo-o 
lhas de vota~ão a sua assignatura usual, nu"'lerando eegui
damenti3, entregando-lhe a seguir uma sobrecarta official 
:(modelo n. 17), aberta e vasia, authenticr.da com a sua as
signatur~ e do secretario e numerada a tinta no acto em 
s<;ries de 1 a 9, fazendo-o passar ao gabinete indeva3savel, 
cuja ])Orta ou cortina. deverá cerrar-se em seguida, ahi não 
podendo demorar-se mais de um minuto, tempo neeessario 
para collocar na sobre carta que lhe !oi enll'egue pelo pre
sidente a cedula de sua escolha, fechando-a ainda no 8\l• 
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binete e ao sahir mostrará ao presidente da Mesa, e aos 
· fiscaes e delegados de partidos que a quiz~rem vêr: que a 
sobrecarta é a mesma que lhe foi entregue; feito o que, lan
çará na ·urna a -sobre carta, (art. 30, §§ f O, 2° 30, 70 e fO). 

Depois do eleitor haver votado, isto é, collocado a so
brecarta na urna, o pt-esidente escreverá a palavra "votou~, 
nas duas folhas de votacão, depois do nome do votante, lan
cat'á no titulo a data e a sua rubrica; (art. 30, § 13). 

Se o presiàente verificar que o eleitor no acto de yotar 
não trouxe do gabinete indevassavel a sobrecarta. que lhe 
foi entregue, o convidarf. a voltar afim de trazer o seu voto 
'11~ sobrecarta official que lhe foi fornecida pela Me:;a, e 110 

caso de recusa, não será admiUido a votar, devéndo constar 
o incidente das observacões das folhas de votação e da acta 
do~ trabalhos, (art. 30, § i2) . 

Sendo o eleitor cégo, fa r á a entrega de sua cedula con
"enientemente dobrada, ao presidente da Mesa Receptora, 
para que este a. colloque na sobrecarta (modelo n. i7), que 
lança.r:í na urna, salvo oo o cégo preferir fazer tud.) isso 
por sí mesmo, (art. 30, § 14) . 

~ENTIDADE DO ELEll3\~·NACXO, NOME OMISSO . 

Nc. caso de have-r fundada razã:J por parte da M esa 
quanto á identidade do eleitor, o presidente poderá inter
rop:al-o sobre sua qualificação, segundo os dados constan
tP• ct~ 1ifulo. mandonando nas obsel'Vaç6e• in~ d•1as folhas 
de votação a duvida suscitada, e procederá como a seguir, 
ao tratar-se de impu!Plação, nome omisso ou errado, (arti-
go 30, § 40). 

· Contestad!\ a identidade do eleitor por qualquer fiscal 
o• .. delegado de partidos, não constando o nome da :ista 011 
LO caso de se P-ncontrar o mesmo err.&do, tomará em folha 
arropi·Jada (m~elo n. 22) a assignatura do eleitor e, farâ. 
tomar as suas impressõês digitaes, rubricando a r(;:ferí.:!a 
:oita (juntamente com o impugnante. tratando-se de im
r.ugnação) consignando o numero e s9rie da inscripc,;ão do 
eleitor, e na sobrecarta maior (modl!lo 18), escreverâ: im-
pugnado por F .... .. . . ; nome omisso ou nome ez·rado, oon-
: .. n·m;, for o caso. Depois de assim proceder, enl!'egará ~:o 
eleitor a sobrecarta menor (modelo n. 17), afim de que 
''>!loque no gabinete indcvass~vcl o seu voto, fechando a. 
refe rida sobrP.rarta. e, de volta, a entregará ao presidan~, 
o c:xual, sem. dobrai-a. a collocarâ na sobrecarta maior (mo
delo n. 18), juntaménte com a folha <modelo n. 22), eu
n "gando a sobrecarta ao eleitor para que a feche e co1loqu_e 
ua urna, fazendo a devid~ annotação na. observação daa 
telhas de votação, (are. 30, §§ 5o, so ·e :U). 

INTERRUPCÃO DA ENTREGA DAS CEDULAS 

· Ao faitar quinze minutos para as dezoito horas, deter
minará o presidente que seja susPensa a distribuição das 
senhas aos eleitores, ordenando que seja vedada a entrada 
do5 eleitores que compareçam depois des~a hora e eo'lvida
rá em vo.z alta _aos eleitores que se encontram presente, a 
fa:erem entreca á Mesa. de seus titulas eleitoraes, e con
tinuará os trabalhos de votação, seguindo a ordem nu:nerica 
das senhas, devolvendo ao eleitor o seu titulo depois de ha-
ver o mesmo votado, (art. 32), .. . 

C. D. -VOLUME V 22 
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ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

Depois de haver votado o ultimo eleitor, declarará o 
presidente encerrado os trabalhos e vedará o orificio da ur
na. pelo qual eram introdllZidos os votos, collocando sobra 
o mesmo, uma tira de papel forte ou de panno e uma se
gunda em sentido contrario, l)assando por cima da primeira, 
e ambas, deverão possuir um tamanho necessario afim de 
que, pelos menoa cinco centímetros de suae pontas .e -q.. 
nham ajustar nos laoos da urna, podendo e>s delegados dos 
partidos e fiscaes. se quizerem, appór sobre as mesma&, 
sua · 'I~Qignatura~ e imprAs~õe~ digitaes. Encerrará com sua 
assíguatura. &s folhas de votação (modelos ns. 1GB e 21), 
pt.d<;nd<J tambem ass1gnal-as os delegados de partidos e fi&
caes. riscarã os nomes dos eleitores que não tiverem r-oro
parecido. mandará lavrar ao pé da ultim:::. :folha de votação 
Gos eleitores da secção, nas duas vias, -;>Or um doa secr~t-
tarfos, a acta da eleição (modelo n. 20), a qual ssaign&rt 
juntamente com os demais membros da Mesa, com os r,andi
dat.os, seus íisca.es ou delegados de partidos que quizere!ll 
Collocarã uma das vias das !olhas de votac!i.o, a ac!.& de 
abertura. as folh~ de obsenacõel! dos fiecaea e delegados 
d8 partidos (modelo n. 25) quando h$uver, assim como 
q-.aesquer outros dooumenws relativos ao pleito, dentro 1~ 
sobrecarta especial (modelo n. 18 A) da qual constará a 
secção eleitoral remattent.e, e que será rubricada por elle 
e peloe fis~oaes e delegados d·e part-idos que o a:uiz.e"N~~D 
Pessoal e immediat&lnente !ar' entrera i Secretaria do Tri
bunal Regional ou i a&encia do correio mais proxima, a 
urna, sob recibo am duplicata (modelo u. 23), com a ia· 
dic~il.o cia hora e a sobre carta (modelo n. 18 A). Em of
ficio cli:-igido ao ju.i:z; eleitoral da respec.tiva 11ona, com
municarà a reabzacão da eleição, o -numero de eleiwres que 
votan%11, d~acri111illr.:ado 05 da iecçiõl e os de outra .secçlo, • 
a remessa Ela urna e dos documentos ao Tribunal Regional, 
doolal'ando o dia e a hora da referida remessa, enviando D'l 
mesma occasi!!.r, ao citado jui:~~ eleitoral, uma das :folhas 
de votacão (modelos ns. i6, i6A. i6B e 2i), (art. za, letru 
a. b, c, cl, e, f, fi, h. e i) • 

DAS ATTRIBUIQliES DOS SUPPLENTES 

Os f.O e zo suppfentea, auxiliarlio o gt<esidente durante 
os trabalhos da eleil}llo; ~sumir a presidencia, quando D!o 
comparecer ã hora legal o presidente, ou retirar-se durante 
o..~ t.rallalhos, por motivo de força maior; assisnar as act.ss 
de abertuta e encerriUJlellto. Os supplentes não podem du· 
rante os trabalhoa, se ausentarem ao mesmo tempo, (art.i
ga ::1, letras a. b, e e § 20) _ 

DAS ATTRffiUIÇõES E DEVERES DOS SECRETARIOS 

Um d.CB seeretarios designados pelo -p-r<>~irlente da. 
M.e!!a, deverá rubricar ou carimbar a se .ha numerada que 
cada eleitor recebe no penetrar na sala onde se realiza a 
eleiÇão, (modelo n. 2i) fazendo a dístribuicão das retefi~ 
das cedulas aos eleitores e no caso de protesto quanto ~ 
identidade do eleitor. quanto. â omissão de nome otl erro 
na. lista. tomaré suas impres~es digitaes, se no titulo ext""' 
tir identiricação daetyloscopica. (art. 22, letra a, b, e dQ. 

A~ ~utro sellretario, compete assegurar a invisil:nlidllaa 
e ilmommunicabilidade do eleitor no gabinete indevai!B&V~I, 
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·e impedir que ahi se demore mais de um minuto, lavt•ar lS 
:tl}ra., de abertura e encerramento dos trabalhos, autbenti~ 
car ~om sua assign~Liura as sobrecartas officiaes juntament.a 
co!U (. presidente. (art. 22, letras c, e e f) • . 

A ambcs M secr etarios eompete assi6Ilar juntamen,.. 
'ie com os demais membros da Mesa as actas de abertura e 
en. u·;·~mentu t com o presidente, as folhas das observ3QÓel! 
dos f1~r:'"" 1'•1! rle legudos de partidos (modelo n . 25) (arti
,go 2.2, let:·a g ( . 

DELICTOS ELEITORAES 

RC'r·trsar ott rmunciar, sem causa justificada e aceeita 
pe: Ti'ibuna n~gioual, o cargo de membro de Mec>a ft<)o. 

-ct.ptora ; d~u:ar· !le mencionar nas actas os p;:otestos !'ormu
lado~ Mio, fisraes, delegados de partidos ou !andidatos au 
dei~ . .:.r· de t·emettet-os ao Tribunal Regional, são de licto:S 
pre,·istos velo Codigo Eleitoral, (Codigo Eleitoral artigos 26 
é 27). 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1934. - Oma:r dtJ 
·Cunha. (1) 

13 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para e::x:plicação pes
soal, o Sr. Joaquim Magalhães . 

O Sr. Joaquim M:a;ralhãee (Para; erp!icaçáo pessoal) -
Sr. Presidente, ha alguns dias, u sou d1l palavra, nesta Casa, 
o nobre Deputado pelo Districto Federal, cujo nome peco 
permissão pa ra decl:1rar, o Sr. Mozart Lago, que enviou .á 
?>fesa um telegt'omma ·recebido do Sr. Paulo Maranhão, J.ele
gramma esse lranscriplo nos Annae.t da Camo.ra. 

·Descr~ía ell e, entre outros factos, o assai to á Folka i:lo 
Norte, trazPndo, t.ambem, a lista nominal de pesso~s de des
taque no Pará Q' lC o Sr. Paulo Maranhão apontava como as
saltantes rlaq11aliB jornal. Dentre estes está um moço, Dr. 
Lameira Bitt.encout·t, Procurador Gero.! do Estado, digno, 110b 
todos os aspectos em que se possa. encarar a. sua. persDDa-
lidade. · 

· Sendo o Sr. Dr. Lame!ra B!lteneourt informado da in
clusão r!c sPu nome entre arruel!es assaltantes, apressou-se 
em desmentir o Sr. Paulo Mai'anb,ão com o seguinte tele
gramma, que peco permissão para Iêr: - • · 

"Deputado Joaquim Magalhães - Camarn - Rl(J. 
Sob palavra honra, affirmo ser vil infamia pro

prio autor ter eu tomado parte assalto Folha Nmc. 
~ora occurrencias dormia casa, como posso fac11mente 
pro"tar. Abraces . . - Lameira Bíttencourt." 

-Sr. Presidente,. sirva este desmentido, a que junto taJn
"bem o men protesto, como um verdadeiro despertar das nos
·sas conseienc in~ . afim de que nós, aqui f6ra dos fócoa da. 
lucta, onde domina a paixão, onde domina a má fé, n~ est&-

(i) Nota- Os presidentés .-das Mesas Receptoras só de
vel'ão reter os titulos elei loraes, enviando-os ao Tribunal Re
gignal, tratando-se de falsificacão do mesmo . - As folbu 
tOm ao alto, impresso em lypo pequeno, a n umeração aos mo
-delos. 
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jamos deliberadamente jogando a infamia sobre funccionarios: 
que, por todos os t!tulos, merecem nosso acatamento e nosso
respeito. (Muito bem; muito bem.) 

14 

O Sr. Presidente ~ Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Vasco de 'Toledo. 

O Sr. Vasco d9 Toledo (Para e:r:plica.çã.o pessoal) - Sr .. 
Presidente, subo mais uma vez a esta tribuna para, como· 
sempre, defender o interesse da. massa espoliada. 

Cumprinrlo este d~ver, que me é muito salutar, estou• 
aqui, hoje, para dizer ao Paiz. especialmente ao proJeta
rindo do Districto Federal. o que occorre a respeito da gréve· 
dos operarios da Fabrica de Bangu'. 

Na a.nsia incontida de explorar o trabalhador, os dlre
ctores da Fabrica de Tecidos de Bangu' se esqueceram de 
que o operario rle agora não I! mais o operario de antanbo. 
Que, na completa ígnorancia dos factos, sem nocão alguma· 
de direitos, se deixava pacientemente burlar nessei' direitos. 
e hoje reclama . Esqueceram-se de que o operariado actual 
.i á sabe calcular e. assim, Sr. Presidente, não mais se con
fo!'mará r-om o esbulho dos salal'ios infimamente pagos. 
principalmente na induslria de tecidos. 

Descoberta, dest'artc, a Mtrãma móca'', como !'e diz na· 
gyria, os opcrarios conscientes estão, num movimento jus
tíssimo; reclamando direitos aue lhes são postergados . 

, Toda a imprensa do Dislricto Federal tem se r;morta:fa 
ao facto de Bangu'. E esse facl.o ~ ma i;; importante rlo m::e. 
á .. primeira Yista, parece. Antes de mais nada. os opernrie>s· 
de Bangu' não grevaram. Füram auasi quP. enxotados da· 
fabrica, pois qne a directoria mandou p(lralysar o trabalho. 
. V. Ex. bem sabe. Sr. Presidente, que o trabalhador. 

ppra .reivindicar seu~ direit.os, atP. hoje, só o tem ~onse
guido com a paraly~a~íio do trabalho. 

· Mezes c mezrs IP.vnram aquP!Ir.s honratlos obr~i!' :s .• n
sist indo com rnemorlaes bem fnn:lamt'n tnt!o~ r rit'!'.'llll<ta:l
ciarlo!\, f:I?.C>ndo sPntir nos rlirP.rf.orPll da fahric~ que nlio · 
rodiam maí.~ Pllrmanorer namr~lll! ~~fado -de c. :1isas .• ~om um 
sà!arin inflmo. rP.l~!iMOS n vr.rrlndeira miser!a. 

·Mas. como sempre aronlQce. ~urrlos. intP.il'nmPni.P sul'
oo~ nos .iu ~tos rr.~l~mos rlos ar<1n!1e~ c,llnbornrlnr~Js rl1 :<ua · 
prospPrirlade mntP.rinl, os directores da fabrica de. Bangu• · 
iàm jo~ando á cest:~ todas as reclamações que os ,;eus •YPe
rarios · ·Jh!is dirill'iam . 

Em dias dá semana passad:l, cansados de tanto espe.- · 
rar, 'resolveram os operarios. no momento em que chegava · 
uin dos directores da fabrica. mandar uma commis~!io a· 
S. S. para, mais uma vez. fazer-lhe sPntir aue não pod inm 
continuar na situação de miseria em aue se ar.havam. Vara 
issõ, só o poderiam fazer com uma suspensão do trabalho. · 
nmtto ·embot'a fosse uma suspensiio momenta.nea, provi
so-ria~ 

· Entretanto, como os recebeu aaue!le director ? Nem 
quiz tomar conhecimento do facto. danrlo or<:!PM p~:r~mp~o
rias ao seu empregado pr incipal ali, afim de que a fabn~a· 
aDitasse o signal de !€chamento. 

, Paralysado assim o trabalho. re.solveram · os operarlos, 
numa nttitnde justa, numa alt.itnrt~ rlt~ma. sómente -·oltat' ao· 
St>rviço, qutlndo fossem attendidas as suas reclama~!5e!!. :-
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Estas r f\clamacões, Sr. Presidente. são pautadas no m~is 
elevado ~enso de just!ça, pois esses obreiros quasl nada :-ci
vindicam, nem pedem sequer o aue de facto Ih~~ r l<!••ido . 

Numa fabri':)n, onde trabalham rtiariamente 2 .80') (>JlC
rnrios, manobrando dois mil teares. deixando â empresa um 
lucro fabuloso, pois que calculas matbP.maticos o compro
vam (e ante a realidade e posi tividade da mathematica não 
},a contestações), nessa fabrica. os honrados e dignos obrci
t•os p_ercebem, em média. o salario infimo de 5$000, que, no 
Dlslr1cto Federal. representa uma verdadeira miseria para 
os paes de familia, que, carregados de filhos, mal os pooem 
manter, não com relativo confot'to. como de dir-:it.J lhes 
.deveria ser permitlldo, mas para lhes óar ao menos uma 
refeição diarta. 

O Sll . ~fAIUo RAMos - V. E:ot. dá licença. para u m 
aparte? 

O Sn . VASCO DE TOLEDO - Com muito prazer. 

0 Sll. M,\lttO RAMOS - V. Ex. é um daquellP-5 DP.pu
lados a quem sempre ouço com attenção, de sorte que, logo 
que come•:.ou seu discurso, vim para ~ primeira bancada, 
afim de ter o prazer de ouvil-o. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Agradecido a V. Ex. 
0 SP. . MARIO RAMOS - Certo de QUe V. Ex. procu-ra, 

em todos os momentos, elevar os debates. referindo-se com 
justiça aos assumplos d e que trata, é que dou o m~u aparte. 
Essa média de sala rio a que V. Ex . se refere, ta lvez en
volva salat'io de aprendizes; dahi ser tão baixa. Em g eral, 
é perigoso, no volume d e 2 . 400 obreiros, avaliar do recebi
mento por méd ia. E' bem possível que V. Ex. , na :;ua 
exposioão, toque em pontos que mereçam attenção, ma~. 
a média nüo é bom argumento. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Não deixo de citar a 
média como bom argumento porquanto o operario con
sciente, quando busca a reivindicação de seus direitos, não 
póde nem deve fazer tão só para determi nada categoria. e 
por isso temos d-e encarar a questão, considerando a si
tuação colled iva, isto ~. do menor ao ma.is elevado dos 
operarins, nas suas differ entes categor ias . 

O SR. MARIO RAMOS - Se V. Ex. estabelecesse a mé
d ia por classes - dos :~,prendizes, dos operar ios - já nos 
diria alguma coisa. A média t;eral. pot'ém. não !lã a inrlica
tão d eterminada. Aliás, o meu aparte é de collaboracão. 

O SR. VASCO DE TOLEDO -E eu agradeço a V. F.1. 
Mas no meu ponto de vi~ta. que é o do proletar!o consciente. 
a média não póde ser dispensada. 

O SI\. MMro RAMOS - V. Ex:. sabe que a questão d&. 
.desigualdade de sa larios é causa victoriosa me; mo para Ol! 
partidar!os da tbcoria marxista. Ninguem admitte mal$ r. 
igualdade de salarios . 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Estou de accordo couJ 
V. E:<:. Desej amos que o sala r io se,ja p roporcional á ~ffi

.ciencia do trabalho. Mas a melhoria do salario t erá de ser 
'feita desde os inferiores aos mais graduados dos opera
rios para que as re-iviudiéacõe~ possam ser justas •.• 

O SR. MARIO ·RA~os - O salario de accordo com o me
-recimento. 
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O SR. VASCO DE TOLEDO - . . . já que todos 9Ste!l· 
salarios não compensam o esforco e a effieien!:ia de traba
lho de cada um dos o-perarios. Sendo assim, muito ju~t.a é· 
a reclarnaciio do operariado da fabrica de tetidu~ de Baas-u'. 
Ha dados positivos, que desafiam contestação, demonstran
do que a situação financeira daquella empresa permitte. 
perfeitamente, não só o que_ aq uelles operarios rootnmarr., 
mas melhoria muito super1or. 

Em summa, que almejam aqueiles dignos e honradoz 
operar ios? No tola!, um augmento médio de 1$497 diarios, 
por oito hor as de trabalho! 

Ora, não se queira dizer que seja isso uma exigencia 
absurda, uma cxigencia · indcbita . Não a conside r o coinO 
tal e. sim. uma justa. r etrihuição daquillo que lhes é devido. 

Entretanto, como disse e repito, aquellaõ eonsciencias
cmpedernidas, habituadas na formação da fortuna á exi)io
racão do trabalho. á exploracãa do homem pelo homem. 
ainda hoje continuam surdas ás reclamações dos seu~ <~ue
rarins. Esquecem-se. porém, de que Já f(lra e~tá a IO-t;l
tidão que não póde em absoluto admittir que os seus l}a
maradas, que tão honrada e dignamente ret'1a ma1·am O$ <eus 
<lireitos, aquelles camaradas que procuraram, por lúdos os 
meios suassorios. esperanrlo me:>.es e me1.es pat'S uma so
lução .satisfacloria do seu caso, permaneçam victimas de uma. 
clamorosa in.iustica, e, eu, por isso, Sr. Presidente, cohe
rente com os princípios que abracei, coherente com a fi
nal idade do meu mandato, e mais ainda, em nome do par
tido que represento, o Par!.ido Socialista Proletario do 
Brasil, eu e os meus companheiros por quem falo .-:!aqui 
desta tribuna dirigimos vehemente appello aos camaradaS· 
tecelões do D1strlcto Federal para que aceorram ao grito 
dos seus companheir os e ao seu lado permaneçam porque 
ellcs não podem mais continuar Dessa situacão em qu~ têm 
estado. 

Para que isso seja solucionado quanto antes a União 
dos Trabalhadores em Fabricas de Tecidos não deverá tam
pouco se tornar indifferente a esse estado de causas que se 
está passando em Bangú, forçando os seus camaradas a se 
ma11terem em parede. 

As reivindicações que pleiteam aquelles obreiros da fa
brica de Bangú são as seguintes, Sr, Presidente : (lA!) 

:f.O- Execução do horario legal, ou sejam 8 ho
ras diarias de trabalho; 

2° - Estabilidade das po-lias ou pagamento pro-
porcional ás mesmas; 

so - Sala rio dobrado nas horas de serão; 
qo - 20 % para a tecelagem; 
5° - Média mínima diaria de 12$000 para outro& 

empreiteiros; 
6° - Augmento de 40 % para diaristas que per-· 

cebem até $900, 30 o/b até :l$4.00, 10 % até 2$000." 

O Sll . MARIO RAMOS - Estava acompanhando, com o 
maior cuidado, a exposição de V. Ex. em relação aos alga
r ismos e vejo que ella foi antecipada de um appello. Faco, 
tambem, um appello ao meu prezado collega e ami~o: acho 
que a reivindicncâo dos proletarios não será victor1osa, nós-
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os concitando ás gr-eves . Podemos e devemos dernovel-os, 
dessa idéa debatendo as questões que lbes dizem respeito 
perante o orgão legal, que é a Commhsão de Conciliacão. O 
conselho de V_ Ex., que é v<1lioso, porque iodos o ouvem 
co:!l altencão, póde ser contrario aos interesses geraes. A 
paralyzacão das fabricas não é de conveniencia, mesmo no 
caso da Fabrica Bangu', cuja situacão desconheço. Falo 
corno um Deputado em faee de outro. São sempre prejudi
ciaes os movimentos grevistas. E' uma orientação pouco 
aconselhavel. A Commissão de Conciliacão, presidida pelo 
org-ao offirial nomeado pelo Ministro, deve rec .. bet·, de um 
lado e de outro, todas as reclamações e. naturalmente. df: 
accórdo com a lei, a sua resolução sera obedechla e acata
da pela~ partes. A paralyzacão traz para todos os trabalha
dare~. mr,rmente para os operarias chefes de familias, pre-
juizo.o graves e nós outros. homens do trabalho -V. Ex. e 
eu - nfí.r, devemos ter o desejo de fomentai-a. De sorte que 
eu p~diria a V. Ex. aconselhasse os seus companh~i~os e 
tom~s~e providencias necessarias, no sentido de que a Com
mi$sl\c de Conciliação examinasse a qu~stão com a ur!'"enoia, 
a imparcialidade e a elevacão de vistas que os cn~os m~re
cem, ante5 de p~dir a greve dos tecelões. que é ,.~snm;Jhl 
da maior importancia. 

O SR. VASCO D~ TOLEDO- Inicialmente. digo ao ~,,__ 
bre Deputa<lo, Sr. Mario Ramos, que, por certo, 'S. E:L 
ignora que essa citada Commissão de Conciliação, até agora, 
não resolveu um caso que satisfizesse ás justas reclamacões 
da classe operaria. 

0 SR. MARIO RAMOS- E' lamentavel. 
O SR. VASCO DE TOLEDO- Não podtlm. pois, as elas~ 

scs operarias ter confiança nessa entidadE! QUI! úeveria. ::!e 
facto resolver com justiça e elevação os casos o:ue lhe fo:;
sem entregues, todos m!!lindrosos e dignos da maior :tlteu
ção. 

Eis a razão, meu caro collega. PO!'Que o trabalhador não 
tem mais para quem appellar; só para elle proprto tet·é. que 
appellar, porquo será o unico capaz de examinar e resolver, 
com verdadeira justica, as questões que são pertinentes aos 
s~us interesses e dizem mais intimamente áqui!lo que repre
sentn para elles o pruprio sang-ue. Não será, pois, Sl'. ~
sidente. nc~sn contingencia, qual a de esperar que esse or
gão re~olvn com n necessaria justiça os casas do proletaria
do, que os trabalhadores irão sustentar suas familia.;;, até 
que, um dia, a questiio possa ser resolvida snli~faetoria
mente. 

Te11do em vista estas oonsideraci'!Ps. foi atll! aPrlPI':-; 
para os camaradas da industria de fiação do Districto Fe
deral no sentido de acompanharem. a sorte de seus com
panheiros. Não os aconselhei, absolutamente, a que para!y
zassem o trabalho, mas que estivessem attentos á sorte dos 
operarios em greve e, se estes não vissem satisfeitas suas 
pretenções, então, abandonassem o seniço em signnl de 
protesto. 

Todos sabemos que a situacão que focalizo não se refere 
apenas á Fabrica de Bangu'. mas envolve todo o proletaria
do brasileiro. E' por isso oue o homem do trabalho nw 
póde, qualquer que seja sua funcção ou mist,f'r. ser indiffe
rente á 3ituacão afflietiya de seus companheiros, porgoe 
sempre soffre as mesmas in.iustic;ag _ 
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o SR. AcYn MEDEIROS - Aliãs. a justiça nurgue:ta não 
julga pelos argumentos que se lhe apresentam e sim pelo 
que se lhe mos~ra. Numa auesLão entt·e trabalhadores e pa
Lrões, aquelles lhe m oetram suas razões e estes, em geral, 
o dinheiro. Dahi as injustiças contra os trabalhadores. 

O Sn . MARro RAMOS - Os oatrões dizem justamente o 
conlrario: que o Governo só attende aos operarias e aban
dona os patrões • . • 

0 S R. ACYR MEDEIROS - Não vejo por que . 0 exemplo 
f~:U.ante é o caso do Syndicato Unit ivo dos FerroviariúS da 
c~ntral do Drasil, cuja solução constitue a maior vergonha, 
o maior atteníado ao Direito das G-entes . 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Rcforcando a resposta 
que dei ao aparte do Sr. Deputado Mario Ramos, desejo sa
lientar que un1 trabalhador consciente j amais deve aconse
lhar a que seus camaradas oaredistas abanrJonP.m a gréve. 
Póde aconselhai-os quando muito a se manterem D':!lia, pa
cificamente. Tem, ao contrario. de chamar a attencão dos 
que eRt.ão trabalhando para acompanharem a situação da
que!les que paralysaram sua funccão, por forca das cir
cumstanc\as, inteirnmente alheias á sua vontade. 

Os illuslres collega.s que nos apar Leiam precisam saber 
que nós não prégamos a vadiagem; queremos trabalho o!u·i
gatorio - tanto assim pedimos com ins islencia fosse insti-
1uido na Garl.a Consti t.ucional do Brasil. o que de nenhum 
modo convinha, por certo, ás classes dominantes - quere
mos trabalho ob riga.torio, disciplinadl.o. com remuneração· 
justa e prOlJOrcional, ·vlsto como n!io poderemos mais per
manecer no estado de coisas em que temos vivido. manle:'ldo 
capitalislns, enl'iquecendo-os e enchendo, cada vez mais, 
suas arcas em detrimento dos noss<>s scmc!hantes. 

Sr. Presidente, os directores da Fabrica de Bangu' ain
da se esquecem de factos muito mais importantes. que ~ão 
do inteiro conhecimento dos seus oparari,,s e os QU·I'I$ te
remos o maior prazer em denunciar da tribuna pn 1·a t)Ue. 
quando n[io se.iam tomadas as providtmcias nPc,.;sarias. 
:pol'que nellas não confiamos, pelo menos, os no~sos camara
das ficarão h~m certos de aue :1a qnem not· elles ~e :nte
resse, ha quem por e lles seJa c apaz de . ir ate o ~aCl'Jf'icio. 
fru:endo nnda mais nada menos do que cnmpr ir o seu dever. 

Naquclla fabrica se explora miseravelmente o trabalho 
de men ,Jt·es, nüo só pela remuneracão injusta, mas tamhem 
pelo exce.;so de trabalho. Ho. menores de 18 annos traba
lhando em serões diariamente: ha menores de 14 Bnnus pa.
gos com >alarios infimos. Seu trabalho vae a dez e mais 
horas diar ias. Passa-se aindã, naq•.lella fabrica, um facto gra
víssimo : por ser de conveniencia de sua organização capi
talist.a, o systcma de refrigeraçã o é improprio, é me:;mo 
criminoso, pois arrasta iodos os annos innumeros camarodas 
que ali trabalham aos hospitaes . E' um crime innominavel, 
que não podemos admittir continuem a comrnetter. E a 
quem r,ompP.te prohibir a continuMão desse crime ·~ Aonde 
está o orgão do poder publico. a quem compele fiscalizar 
as condições hygienicas dos estabelecimentos fabris ? A 
elle, pois, cumpre nã.o mais permitlir Q\le esses fact .>S ~e 
verifiquem, porquanto não podemo~ consentir QUP. os nossos 
irmãos, além da exiguidade do or-denado que r-ecebem e do 
excesso de trabalho que lhes é exigido, se v~>.iam sujeitos :1. 
do dia para a noite, ficar inutilizados, inutilizada, tambem. 
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.toda sua familia.. Mas esse orgão pertence tambem á classe 
.dominante ... 

Aqui fica o nosso protesto. na certeza de que elle en
·~ontrará éco e o caso dos camaradas de Bansu' será resol
vido no mais breve tempo possive!, porque, caso tão gra
ve não pode permanecer no estado em que se encontra, de 
completa indifferenca dos poderes publicas. 

Aproveitando o <lnsejo de me achar na tribuna, não 
posso deixar, não só de fazer inserir nos Arma~s desta Casa 
um protesto vehemente, como ainda trazer gr:~ve denuncia 
para que toda a Nacão conheça. 

V. Ex. bem sabe que se processa, em todo o Paiz, a 
propaganda eleitoral; bem sabe que ahi estão organizados os 
partidos, que precisam fazer na praça publica a sua pro
'Paganda, propaganda política dos seus candidatos ao pro
ximo pleito. 

Quando, porém, essa propaganda é desenvolvida pelos 
trabalhadores, quarnlo é promovida por uma pleiade de 
homens que despertaram. por um punhado de homens que 
estão á f~ente do movimento proletariado do Bra~il. que 
vemos, S!'. Presidente? Coisa ridícula! Uma escenação cte 
"força das mais vergonhosas! esquadrões de cavallaria, po
liciaes embalados, metralhadoras ... Para que? Para. evitar 
·que hon0stos cidadãos exerçam o mais comesinho dos direitos, 
respeitado em todos os paize>, até mesmo nas colonias da costa 
à'Afríca - o di.reito de ir á praoa publica prégar as suas 
idéas, dirigir-se aos seus concidadftos; defender o direito, 
mais intangível ainda, que lhes assiste, de dar consciente
mente o seu voto. E' o que vemos, depois dessa enscena
.ção, não menos ridícula, de se fazer vollar o Paiz ao regimen 
constitucional. depois de se dar ao Brasil esta coisa a que 
se chamou Constituição, mas que eu chamo de un1 papel 
sem significação. que encobre tão só uma comedia, igu'll
rnente ridícula, de regimen que se npregôa. de democratico e 
.liberal. Por que, Sr. Presidente, esses temores, por que 
tanta exhibição de força, quondo todo o mundo sabe qna 
vamos á pra1;a publica em campanha eleitoral. e não pre
gando ideologias, o que. nlí~s. tínhamos o direito de fazer? 

Pal'a Qlle essa provocação. fazendo-nos revistar, res
,peitando ap~nas, porque. impomos, :íqudles que tem immu
nidades? E os locaes designados, Sr·. Presidente? Verdadei
ros pontos estrategicos par~ que mais completa possa ser 
a chacina, como sóe nconlcccr oos comícios da pra<;a Tira
dentes e praça da Harmonia. 

Não serão, porém, os esquadrões de cavallaria, nem as 
rnelral11aduras que hüu de suffocar nossas consciencias. 
:Permaneceremos na lucta cada vez mais encorajados, p'ois, 
quanto maior a barreira a lranspor. ma.is prompto para a 

'lucta estarão operaria consciente. Quanto maior a oppressão, 
tanto maior será a reacção. Nossa voz ha de se fazer ouvlr 
pelos quatro cantos do Brasil, e a Frent'e Unica proJetaria 
dará prova cntcgorica e insophismavcl da sua força nas 
urnas. v~ncendo porque ha de vencer. E quando nos forem 
negados todos os dneitos, por esta democracia barata, 
quando nos fór negado esse direito que assiste a todos os 

•cidadãos e a todos os povos, saberemos, então, na praça 
.publica. ainda que nos metralhem, dizer ao proJetaria q:re 
<SÓ tem uma salvação - a revolução. E ella terá de v1rt 
.(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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Dur-ante o discurso do Sr-. Vasco de Toledo, O· 
Sr. Christovão Barcellos, 2° Vice-Presidente, deixa. 
a cadeira da presidencia, que é pccupada pelo
Sr. Waldemar Motta, 4• ·Secretario. 

15 

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para exp!icacão pes
soal, o Sr. Negreiros Falcão. 

O Sr. Negreiros Falcão (Para expticaçiío pessoal) - Sr .. 
Presidente, pedindo a palavra, tenho a honra de tratal' das 
justas e legitimas aspirações da veneranda e secular Facul
dade de Medicina da Babia. 

Ha tres annos, seguramente, vem sendo distribuída á 
Faculdade de Medicina da Bahia, a historica Faculdade de 
tão gloriosas c inesquecíveis tradições, de onde Bahiram os 
maiores expoentes da sciencia medica brasileira, a verba 
insignificante de 3. 093:520$, tão escassa, que lhe não pel'
mittiu ainda a e;recucão, integralmente, da reforma Francisco 
Campos. 

E' intuitivo que, tendo o Governo creado naquelle, como
em todos os estabelecimentos de ensino medico, novas ca
deiras, desdobrado cursos e sobrecarregado esses institutos 
de obrigações outras, deveria ter dotado aquella, como fez 
nas demais Faculdades, de verba sufficiente P.ara enfrentar 
as novas despesas. 

Não o !ez, entretanto. 
Dahi a situação de desigualdade em que se encontra.. 

aquelle grande estabelecimento de ensino superior em face 
dos demais, a despeito de se tratar do mais antigo instituto 
de ensino medico no Brasil, e que serviu de padrão a Lodos 
os outros. 

Aliás, é de vêr que aquel!a Faculdade, até o anuo pas- 
sado, tinha em seu poder uma renda. variavel de 350 a. 400 
contos annuaes. 

Essa renda, desde o mez de Abri.! do corrente anno, dei
:xou de pertencP.r áquelle estabelecimento, em virtude de uma. 
lei que mandou proceder ao recolhimento diario, no Banco 
do Brasil, de todas as rendas das Faculdades, comideradas 
receita da União. 

-Depois, o decreto n. 24.792, de 4 de Julho, que approvou, 
sem augmento de despesa, o Regulamento daquella Fa.culda-
de, não attendeu que a creação do cargos novos traria, fatal
mente, an~ento de despesa, cargos c~jos venci_rnento.;; fo
ram equiparados aos da Faculdade desta Capital, da qual a 
da Bahia serviu de padrão, pois data de iBO~. 

E' de vêr, entretanto, que, emqua.nto assim acontece com 
a Faculdade da Bahia, privada. dos recursos indispensa.veis . 
ao desempenho de suas funcções, o que se explica, t~lvez, por 
mér.a inadvcrtcncia, se distribue â Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro o credito de 5.1&3:933$000. 

E' flagrante a injustiça. Emquanto a dotacão da Facul
dade do Rio de Janeiro attinge á importancia. de réis 
5. f 83 :933$, não ineluinda a somma da S5S :000$ par~ O<· 
custeio da Faculdade de Odontologia desmembrada da de 
Medicina desta Capital, estabelecimento autonomo, portanto •. 
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á Faculdade da Bahia coube, apenas, a dotação de réis: 
3. 093:520$ pura nlt.ender não só aos seus serviços, inclusive· 
os rcoern-crundos, como ainda. ao custeio dos cursos de Odon
tologia, Phnrmn.clu, Enfermeiras e Parteiras, para os quaes 
se es lnbolocuu 11 mn verba de 215: OOOS, insufficiente na ver
dade, pura. 11 munulenção dos tres cursos. Sobreleva notar 
que só a l<'uculdnrlo de Odontologia do Rio dispGe de uma 
verbu do !:lr•ll: 000,000 I 

E' choclllll.e I 
Oru, dnrln n creacãt> de novas cadeiras, desdobramento 

dos cur~us medicas do f• ao 6• anno, e, ainda, a ~reação de· 
mais oilo professores do curso de Odontologia e Pbarmacia, 
a Fnculdnd~ dn Bahia não tem verba nece.ssaria para instal
laçüo dos novos serviços, nem tão pouco para attender ao 
desdobramento dos cursos do 4• ao fi• anno medico, e muito 
menos puru pagamento dos oito professores ultimamente· 
crcados. 

Vom a rwllo lembrar que a Faculdade de Medicina de 
P.orlo Al~gr11, que foi, ha dous annos, apenas, fed-eralizada, 
além do Le~· obtido, agora, augmentar o quadro de seus ser
viàorcs, do numero muito maior que o da Faculdade da Ba
hia, consPgulu tombem aug-mentar-lhes os vencimentos. 

No cmlunlo, a Faculdade de Medicina de Porto Alegrt~ 
tem, DlJonu~. um terço do numero de alumnos matriculadl>s 
na Fuculdudo da Bahia, que se eleva, actualmente, a mais' 
de i .300. 

Em Laos condições, torna-se necessario substituir-se a. 
propo~la constante do orcamento do Ministerio da Educação 
e ·Suudn l'li!Jlic.\ - Verba 2 - Capitulo III - Faculdade de 
Mediciu~~ thL Bahia, pela proposta apresentada pelo Con-· 
selho 'l'oohnlro da referida Faculdade, cujo orçamento vai 
anncxo H utllngc 1:1 irnportancia de quatro mil cento e qua['enta 
o um cont.oH quinhentos e vinte e sele mil e setecentos réis 
{4.t41 :ll!l7f700), sendo tres mil setecentos e sessenta contos 
cenkl o qtau•ont.a mil e setecentos réis (3. 7t>O :1'40$700), para 
a FaculduliB do Medicina; cento e sessenta c tres contos, seis
centos o olwnla o quatro mil réis {163 :684$000), para a Es
colu. Annoxa lle Pharmacia; e duzentos e dezesete contos se
tecentos o tros mil réis (217 :703$000) para a Escola Annexa· 
de O<lontologla. 

É justo c é imprescindivel', 
V. Ex. verá, da tabella comparativa de vencimentos ao 

pessoal admlntstrntivo que eu apresento, que, emquan:.o na 
Faculde.Qe do Medicina do Rio Grande do Sul é crendo () 
cargo de Choru do Sectão com 24 contos annuaes, na B::tbia, 
nem siquer so nomeia e se consigna a respectiva verba. 

Na Faculdade do Medicina de Porto Alegre, que é a mai~, 
nova, .existe uma série de funccionn.rios nomeados e com 
vencimentos que, ;;stou certo, satisfazem perfeitamen~e a~ 
wrpo acfm.inist.rativo, entretanto, na Faculdadel à.e Medi
cina da Bahia não se podem e·ffectuar as nomeações, }Hn· 

falta de verba. 
Ha, tambern, outra injustiça flagrante: a em que se 

encontra o íunccion.a.l'ismo do corpo admi.nistrativo da ~'a-· 
!midade de Medicina da Rahia, o qual devia. ser equiparado,. 
em vencimentos, ao da do Rio àe Janeiro, como o é, poro leii 
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,quanto ás demais vantagens. O Secretario, no Rio de J~
:neiro, ganha. 25 contos, o de Porto Alegre :18, o da Bahia 
apenas :14. O thesoureiro, nesta Capital, percebe 24 contos 
annuaes, em Porto Alegre 15 :G00$000, na Bahia H :400$0(}0. 
{) hibliothecario da Faculdade daqui tem annualmente 
a ;.~00$000, o da de Porto Alegre, tambem, 14:400$000 e 0 da 
Bahia, :!2 contos . . 

0 SR. RENATO BARBOSA - É que, certamente as bibl·io-
thecas são maiores. ' 

O SR. NEGREIROS .FAL C.·\0 - Não é possível, absoru
tamente, ate porque o numero de alumnos que frequentam 
a Faculdade dn MPdi::ina da Bahia é, talvez, o duplo do d4 
gloriosa Faculdade de Porto Al'egre. 

Por outro lado, a Facul'dade bahiana é ínstil.uição s"
cular, que tem dado ao Paiz as demonstrações mais in<?qui
vocas do que são os seu5 alumnos, representando clallY.ll'oSa 
injustiça o facto das demais Escolas premiarem o seu 1tmc
-eionalismo de maneira superior ao do da Bahia . 

t para. isso, Sr. Presidente, que peco a attencão d-os 
honrados membros do Congr~sso Nacional e das suas Com
missões, afim de que nõ.o fique éssa injustiça s~m repan
ção e para esse fim passo a ler o memorial, quadro compa
Tat!vo e orçamento, mínimo que a nossa Faculdade necessita. 

Neste ~enlldo, dirijo, pois, caforoso appello á digna 
Commissüo de F inanças, em nome da tradicional Faculdade 
de Medicina da Bahia, certo de· que a clamorosa injustiça, 
de que foi victima, será urgentemente reparada, em prol 
po ensino medic.o naquelle estabelecimento, justo e nobr" 
orgulho do povo babiano e cta sciencia. medica brasil!!ira. 
(M'll-ito bem; muito &em. O orador é cumprtmentado . J 

MEMOIUI\.L 

Ha Lrcs annos que vem o Governo dotando a Faculda
ÓP. com o mesmo crediLo de 3. 093 :!i20$00i) quanto pela re
forma Francisco Campos creou novas cadeiras, desdobrol.l 
cursos e augmentou outros encargos para a Faculdade, s!\m 
lhe augment.ar o orçamento. Na proposta para o exel'tlcio 
de 1935, figura ainda o mesmo credi.to acima citado, no
t;mdo-se que até 1933 tinha a FaculdadP. a seu favor a r~>n<la 
que variava de 350 a 400 contos annuaes, renda esta que 
desde Abril do corrente anno, deixou de pertencer á Facul
dade em virtude do riecrel.o n. 23.1.50 de 15 de Setembro 
~e 1933 que determinou no art. 24 o recolhimento rlilrio 
ao Banco do Brasil como receita da União (Orçamen:.O da 
.Receita 1934). O nrt'. 311, paragrapho unico, bem como os 
artigos 3i3 e seus paragraphos, .:lo decreto n. 24.729 de H 
.de Julho do corrente anno que approvou o novo Regula
mento da Faculdade de Medicina da Bahia, determiT'.n a 
.applicacão da renda em beneficio dos servjços da Faculde
do, r evogando assim o decreto que determinava o recolhi
-mento como renda da União. 

Os artigos 256, 257, 258, 259, 364 e 281 deste mesmo dP-
.creto, aitribuem funcções a. funcci'onarios que não constam 
.da Tabella. com a relac;ão de todos os funccionarios, inclu-
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sive os creados pelos artigos acima citados com ·os respecti- 
vos vencimentos equtparados aos de egual categoria d~ Fa
culdade de Medicina do Rio de J aneiro. 

O Governo baixou· o decre!.o n. 24.792, de :14 de Julho 
de 1934, que approvou, sem augmento de despesa, o novo 
Regulamento da Faculdade de Medicina da Bahia, não atten
deu que havia augmento de despesa com os cargos creados 
e equiparados á sua congenere do Rio de Janeiro, cujos ven
cimentos devem ser iguaes, como sempre o foram, e nunca 
inferiores, por ter ·sido a Faculdade do Rio . sempre equipa-· 
rada á da Bahia, que serviu de padrão e data de 1808, em
quanto a dotação da Faculdad e do Rio é de 5.183 :933$, não 
incluindo neste cre<!it.o a importancia de 858 :000~ para o 
custeio da Faculdade de Odontologi1L do Rio de Janeiro, des
membrada da Faculdade de Medicina, á Faculdade da Bahia 
coube a dotação de 3. 093 : 5i0$, para attendcr não só aos seus 
serviços como tambem ao cusLeio dos cursos de Odontologia, 
Pharmacla, Enfermeil:as e Parteiras, cuja verba de 2i 5:000$ 
é completamente insufficiente para attender a estes tres· 
cursos, pois só a Faculdade de Odontologia do Rio tem uma 
dotação de 858 :OOOSOOO. Accresce ainda que, com a creação 
de novas cadeiras, desdobramento dos cursos medicas do 1•· 
ao ü• anno e creação <!e mais oito professores do curso de 
Odontologia e Pharmacia, a Faculdade não tem verba neces
saria para inst.a!Jação daquellas, nem tão pouco para pagar 
uão só o desdobramento dos cursos do t1° ao 6° anno medico, 
como tamL~m para os oito professores creados ultimamente. 

A Faculdade de Medicina. de Porto Alegre, que foi fe
deralizada ha dous annos, leve agora og vencimP.ntos de seus 
funccionarios augmentados, com a approvacão do seu novo 
Regulamento, pelo decreto de 7 de Julho do corrente a.nno, 
sendo de notar que o seu funccionalismo é maior do que · o 
da Faculdade ·cte Medicina da Bahia e ·tem um terco dos 
alumnos desta, que possue actuo.lmentc mais de 1 .300. 

Exposta como se acha e. situaçãG da Faculdade de Me
dicina da :Bahia; torna-se necessario que seja substituída a 
proposta que se acha no folheto do Orçamento do Mini$terio 
da Educacão e Sâurle Pnblica, verba 2, capitulo III. 

F aculdade de Medicina da Bahia, pela proposta apresen
tada pelo Conselho Technico da referida Faculdade, cujo or
çamento vai annexo, na irnportancia rle ~ .141 :5:?.7~700, sendo 
3.760:140$700 para a Faculdade de Medicina, 163:684$ para 
a Escola Anne:u de Pharmacia e 21 i :703~ para a .Escola 
Annexa de Odontologia . 

TAJ3ELLA COMPARATIVA DE '\r:ENCIMENTOS DO 
PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Fac. Rio Fac. Porto Fac. Bahia 
Alegre 

.secretario 25:0003000 18:000$000 14:400$000 
Chefe de secção do 

expediente .... . 24:000$000 12:000~000 
1 1 o official ·· ····· 19:200$000 10:800$0()0 
22" official ····· ·· 14:400$000 7 :200$00G· 
1. a• official · ····· · 10:800$001} 7:200$000 

Protocollista 10:800$000 10 :800$00(} 
Ajudante de proto-

collista .......... G:OOO~OOO 
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.Archivista ...•...• 
Ajudante de arcbi-

-vista ............ . 
Escripturario .... . 
Almo:xarife ......• 
Th-esoureiro 
Fiel de thesoureíro 
.Contador .••••..•. 
Ajudante de conta-

dor .......... .. 
Porteir-o ........ . 

:Bibliothecario 
Sub-bibliothecario. 

.Amanuense da bi-
bliotheca ...... . 

·Continuo ........ . 
'Conservador ..... . 
Bedel ........... . 
Electricista 
.Dactylographa 
Ajudante de ele-

ctricista ....... . 

Mensalistas : 
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Fac. Rio Fac. POTto Fac. Bah.ia. 
Ategre 

10:800$000 10:800$000 

6;000$00(} 
8:400$000 

18:000$000 
24;000$000 
12:000$000 
24:000$000 

i4 :400$000 

8:400$000 6;000$000 
10:800$000 
15:600$000 14:400$000 
10:800$000 9:600$000 

14:400$000 

9:600$ooo 7:200$0oo 5:400$0oe 
14:400$000 14:400$000 12:000$000 
12:000$000 8:400$000 

8:400$000 
8 :4()0$000 
7:200$SOO 
7:200$000 
8:400$000 
7:200$000 

5:400$000 

8:400$000 
6:000$000 
6:000$000 
6:000$000 
7:200$000 
7:200$000 

7:200$000 

4:800$000 
4:800$000 
7:200$000 
7:200$000 

3:600$000 

Servente de Jlri-
meira tlasse 4:800$000 4:800$000 3:600$000 

·Servente de segun-
da classe ~ :4.00~0(}0 4 :3-i0$000 2 ;400$000 

:Servente de tercei-
ra claSS!! 4:200$000 4.:200$000 
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PROPOSTA DE ORQA..MEliTO DA FAGULD.illE DE MEDICIN.~ DA BABIA PARA O EXERCIGIO DE 
1935, E QUE NÃO F OI ENVJ.AD.-1. t..• CAYA!l-1. 

i director . . . . ... . . . .......• . .. .. ... .•.. . ..•.. 
35 .PJ'Ofessores catbedraticos ..... . . . .... .... . . . 

t id~m idem em disi>Onibil idade .......... .••.• 
9 illem idem idem ............... . . .. . ..... • •• 
i Idem subs tituto ..... ...... .............. . . . 

77 •ssistentes ............................ .. .. . 
2 idem em disponibilidade ....... ...... . . .... . 
G idem do Ambulatorio . . .......... .. .. . .... .. 

13 internos diversos ............. .. , . .. .... . . . . 
1 phar=ceutico do Ambulatorio . .. . ...•••... • 
1. auxiliar de Laboratorio ...... ...... .. .. . . . . . 
2 parteiras da Maternidade ...... ........ .. .. . 
1 secretar!~ ............ ..... .......... . . ... .. 
1 chefe de secçiio do expediente •............ .. 
1 primeiro o1'1lcial . . ........................ . 
2 segundos offic !aes .............. ...... .. ... . 
1 Lerceiro ufficia.l ......... . . ..... . .. . •. ..•. • . 
3 dactylographa• .. ............ ........ .. ..... . 
i a:rchiv ista .. ... .. .. . ...... . ..... . . . . .. . . .. . . 
i ajudante de a:rchh •ista .... . .. . . . . ... . ...... . 
1 protoeoll isln .. .... .. . . ..... . .... .. ... .. .. .. . 

!O conlinuos . . .. . . . . . . . . . . ~ . ... . . .. ... . ... . .. . 
1 almoxarife . . . . . . .. . . . .. .. . ... . . . . ... . . .. .. . 
j 3j udante de a.ltno:xa r ife . . . . . .. .... .. ..... .. . 
1 porteiro ...... .. .. .... - . . .. . . ... . ...... .. .. . 
9 ton.set·vad ot"es ... . .. . . .. . .. . . .. ... .. . . . . . .. . 
8 bedels ......... .. . . . .. . ....... .... . ... . .. .. 
i tbe5ourclro .. . . ....... . . . .. . . . ... .. .. ...... . 
i f iel de thesvureiro .. ...... . . ... . ... . .. . . .. . 
1 escripturario . ... . . .. . .. ... .... . ... . .. . . ... . 
1 eontodor . .. . .. . . . .... . . ...... . ....... .. .. .. 
i ajudante de contador ............... . . ..... . 
1 b lbiiothecarío .. ... ..... . .. . . . .. .... .... . . .. 
1 ajudante de bibliotheearío ... . ... • . .. .. . . . •• 
t e lectricis t.a me~anico .... . ... . . . . ........ . . . 
t ajudante de e!ectrícisla ...... . .. ... ........ . 
f economa da Maternidade ... , ..........••. ..-: ••• 
i pratico de p harmacia ........................ . 
1 j ardineiro de Ambulalorio ......... .. . . . ... . 
3 enferme iras da Maternidade ........ ....... . . 
·3 idem auxiliares ... . ......... .. . ...... ... . .. 
1 auxiliar de Laboratorio da Maternidade ... .. . 
1 jard ineiro da Maternidade ........ . . . .. . ... . 
t roupeira, idem ............. . ....... - . ..... · 
t cozinhe ira, idem ............ . .... .. . . .. . . . · 

22 serventes, idem ..................... . ..... · 

Mensalistas: 
.u seNentes de t • classe, salario annual .. . . . . . . 
t6 idem de 2' idem, idem . . .... . ... ... . . . ... . .. 
10 idem de s· idem. idem ........ . . ... . . . .. .. . . 

Gratificaclies a 22 professores de clinicas a .. . . . . 
Idem para quebra do thesour eiro .. . . .. . . . .. . ... . 
Idem aos .funceionario.s administratt\ros por scrvi-

c..os ext.r&ordinarios .. .. . . .. . .. . .. . . ... . . .. . . 

Cursos: 
Graliíioaeão a S3 professol'eS e assistentes do curso 

D'leàieo que, de ~eeõrdo eom a lei, regeCl e acom .. 
paoham · os r.ursos desdobrados dos :t • ao &• 
annos medicos durante ~ele mezes e meio, respe. 
elivamenle a ii33S300 e 300$000 m•nsaes . . . . . 

Grati!'ieação a q!llllro> professores do curso medico 

~~~a~~e~~s ~~:::se d~:i~e~~~~l;o~ ~:=!'.' 
Quotas de exames vestibulares aos professores e 

a.sistentes ................. . ....... .. . .. .. . 

Total de Pessoal 

Material: 
Jlateris.l permanente .............. ~ ............ . 
ldem de consumo ............. .. ......... .. . . . .. 
Despesa..s diversas ... ............. . ....... . , . . .. ~ 

Total geral .................. . .... .. . .. 

12 :800õ000 
12:800$000 

9 :600$000 
8 :0005001} 
7 :200$000 
4 :800$000 
7:200$000 

' :000$000 
3 :200$000 
4 :800,000 

1 6 :666$ G67 
16 :000$000 
1 2:800$000 
9 ;600$000 
7 :200$000 
4 :80Qf000 
7 :200$000 
4 :000~000 
7 :200$000 
4:2663607 

12:000$000 
6 :~00$000 
6: 400$000 
4 :800$000 
4:800$000 

! 6 :000$000 
8 :000$000 
5 :600$000 

16:000$000 
9:600$000 
9:600$000 
8 :000$000 
5 :6005000 
3:600$000 
3 :200$000 
2 :800$000 

9:000$000 
6:400$000 
6:400$000 
4 :800$000 
• :000$000 
3 :600SOOO 
2:ioosooo 
3:600$000 
2 :400f000 
2:000f000 
i :600$000 
2: '00!000 
8:333$333 
8 : 000$000 
6: 400$000 
4:800$000 
8: 600$000 
2 : 400SCOO 
3 :600$000 
2 : 000$000 
3:600$000 
2 :!33$333 
6 :000$000 
3 :200$000 
3 :200,000 
2 :400$000 
2 :i00$000 
8 :000$000 
4 :000!000 
2 :SOOiOOO 
8:000$000 
4 :SQ0$000 
4:800$000 
4:000$000 
2 :SOOMOO 
i :8003000 
1 :6Q0$000 
1 :4008000 

1 :800$000 
I :200$000 

600$000 

4 :800$000 
4 : 440$000 
4:200$000 
i :200$000 

20? :800$000 

16 :00~000 

185 :()00$000 
391 : OOinOOO 
115 :7001700 

Conforme. Bahia, 1 de Setembro de 1994. -O contador, Raul M. Mi>'llltl!i.d. 
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9:000$000 
672 :000$000 

19:200$000 
i 29 :600$000 

1g:ooosooo 
83 1:600$000 

14:400$000 
5<:000$000 

10~ :200$000 
6;000$000 
o:soo$ooo 

14.:400$000 
2!. :000~000 
24:000~000 
19:200$000 
28:800$000 
10:800$000 
21 :600$000 
10:800$000 
ú:OOOiOOO 

10:600$000 
fi\ :OOOlOOO 
18;000$000 

9:600$000 
9:600$000 

64:800$000 
57 :600$000 
24 :000$000 
12 :000$000 
8 :~00$000 

24 :000$000 
14 :400$000 
14 :100~000 
12:000f000 

8 :400$000 
5: 400$001) 
4:800$000 
4 :200$000 
l :800SOOO 
5:4001000 
3:500$000 
j :800$00() 
1 :2oorooo 
1 :200$000 
j :200$000 

13:200$000 

196:800$000 
H 5:H0$000 

42:000$000 
26 :100$000 
I :800$000 

20 :000$000 

223 :800$000 

30 : 000$1)00 

3.058 :HO,OOO 

as: :700$700 

3. 760:UOt700 
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA A ESCOLA DE PHARMACIA ANNEXA A' FACULJ)ADE DE 
!MEDICINA DA BAHIA, PARA O EXERCIGIO DE 1935, E QUE NÃO FOI ENVIADA A.' 
CAMARA 

Professores privativos de: 

Chimi<:a Analytica ........ .... . .. .......... . 
Pharmacognosia ........ . •. ....... .......... 
Pharmacia Gallenica ....•.....•...•... , , •.•• 
Cbimiea Toxicologica e Bl'omatologioa .•..... 
Pharmaeia Chimica ................ . .. .. ... . 

5 assis tentes privativos a .................... . 

Professores não privativos do curso medico, regendo 
cadeir as com a gratificação mensal de 533$300, 
de 1 de Março a 20 de Junho e 'de 10 de Julho 
a 31 ae Outubro : 

Physica applicada á Pharmacia (um período) . 
Chimica Organica e Biologica (dous períodos) • 
.Botanica (1" período) ... ............... .... . 
Zoologia e Para5itologia (i• período) .......• 
Mic!'obiologia. ( i • período) .... .. ...........• 
Hygiene e Legislação Pbarmaceutica (i" pe-

ríodo) .. . . . .. .... ---- ... -- .. · · · ·- · - --.-
Ghimiea Industrial (dous per iodos) . ........ . 

2 assistentes, com a gratificação mensal de aoo•. 
de 1 de Marco a 20 de Junb" e de 10 de 
Julho a 31 de Outubro, a 2 :2i3$ ....... . 

5 idem idem idem, a 300$, de 1 de Marco a 20 de 
Junho, a i:iOO$ .... ·············· ·'···· 

8 serventes com gratificação men·sal de 50$, du
rante sete e meio mezes .....••........ .. 

Material: 

CUsteio de cinco cadeira~ privativas, a 3 :000$ •••• 
Custeio de seis cadeiras não priv:~.tivas, a 2:000$. 
Eventuaes .... ............ ............. - .. - ••••• 

· Total geral ••..••.• ••..••• ••••••••••.••• 

i 2 :000$000 
i2 :000$000 
12:000$000 
12 :000~000 
12:000~000 

7:200$000 

1:978$000 
3:394$000 
1:978$000 
1:978$000 
i :978$000 

1 :97~000 
3:_934$000 

4:426.000 

5:500$000 

4003000 

6-0:000$000 

36:000$000 

i7 :758$000 

9:926$000 

3:000$000 

15 :000$000 
12:000$000 
tO:OOOflOOO 

Conforme. Bahia, l de Setembro de 193-1. -0 contador, Ralll M. Muni: Santos. 
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i26: 684$00~ 

31:000$000 

i 63 : ô8i$Q0() 
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA A ESCOLA DE ODONTOLOGIA, ANNEXA A' FACULDADE ~ 
DE MEDJ,CINA DA BAHIA, PARA O EXERCI CIO DE 1935, E QUE NÃO FOI APRE- -
SENTADA A' CAMARA 

Professores privativos de: 

Technica Odontologica ..................... . 
Metallurgia e Chimica Applicadas ..........• 
Clínica Odontologica ....................... . 
Prothese Dentaria ................. _ ......•. 
Pathologia e Therapeutica Applicadas ...... . 
Orthodontia e Odontopediatria .. . ........... . 
Prothese Bucco-facial ...................... . 

t. assistente de Clínica Odontologica ( 1• e 2• ca-
deiras) ................................ . 

6 assistentes de cadeiras privativas, a ........• 
t idem do Gabinete de . .Radiologia Dentaria ....• 

Professores não privativos do curso medico, regendo 
cadeiras, com a gratificação mensal de 533$300, 
de 1 de Marco a 20 de Junho e de 10 de Julho 
a 31 de Outubro: 

Anatomia (dous períodos) •.... _ ..... . ..... . 
Histologia (um período) __ .. ___ ............ . 
Microbiologia (um período) ................ . 
Physiologia (dous períodos) ................ . 
Hygiene .............................. ·. · · .• 
Odontologia Legal (um período) ........... . 
Clínica Odontologica, 2" parte (dous periodos). 

3 assistentes com a gratificação mensal de 300$, 
de 1 de •Marco a 20 de Junho e de 10 de 

12:000$000 
12:000$00\) 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 

10:800$000 
7:200$000 
7 :200$000 

3:934$000 
1:978$000 
1:978$000 
3:934$000 
1:978$00() 
1:978$00() 
3:934$000 

Julho a 31 de Outubro, a 2:213$ • . • • . • . • . . . 6:639$000 
4 assistentes idem idem idem, de 1 de Março a~ i'í!l~! : 

20 de Junho, a 1:100$ .. . .. .. .. .. .. .. .. • 4:400$000 

10 serventes,. com a gratificação mensal de 50$, qu-
rante sete e meio mezes ............... . 

Material: 

Costeio de seis cadeiras privativas, a 3:000$ ..•.. 
Idem de cinco cadeiras não privativas, a 2:000$ ..• 
Eventuaes ..................................... . 

Total geral ..........•..•......••...••• 

500$000 

84:000$000 

10:800$000 
43:2.00$000 
7:200$000 

19:714$000 

1i :039$000 

. 3:750$000 

18:000$000 
10:000$000 
10:000$000 

Conforme. Bahia, 1 de Seteznbro de 1934.,-0 contador, Raul M. Munu Santos. 

VoL. v- Pagina 366- 3 x 

179:703$00(} 

38:000$000 . 

217 :703${)0(} 
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16 

O Sx-. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
oSoal, o Sr. Mario Whately. 

O Sr. Mario Whately (Para explicação pessoaL} - Sr. 
Presidente, pedi a palavra para lJommuui~a:< a V. Ex. e á 
Casa que recebi de São Paulo o telegramma que ora. 
tenho nas mãos, e pelo qual o seu signatario, candidato a. 
Deputado Federal pelo Partido Republicano Paulista, no 
pro:ximo piei lo a ferir-se dentro de alguns dias, me pede 
formular um protesto contra a demora, por parte do Minis
teria da Viacilo, em responder a um despacho que lhe ·fôJ?a. 
dirigido pela Sociedade Radio Educadora Paulista, consul
tando-o sobre se era ou não permittido ás Sociedades radio

·diffusoras do P::tiz pôrern seus microphones á disposição dos 
partidos políticos para, á semelhanca do que se dá com a. 
imprensa entre nós, através das columnas dos jornaes, po
,derem os mesmos partidos fazer a propaganda eleitoral dos 
seus candidatos. 

Esse protesto, Sr. Presidente, contra a inexplicavel de
mora do Ministerio da Viação em responder á consul\3 allu
dida, eu o faço em nome dos candidatos a deputados pelo 
Partido Republicano Paulista, que se vêem constrangidos, 
tolhidos mesmo, na sua liberdade de propaganda eleitoral, 
uma vez que as auloridades policiaes do meu Estado já 
fizeram sentir á directoria da Radio Educadora Paulista o 
proposito em que estão de ordenar o ftchamento dos seml 
studios se continuar ella. a irradiar o programma eleitoral 
daquelle Partido. 

Parece-me, Sr. Presidente, desnecessario bordar qual
quer commentario em torno desse facto, tal a sua gravidade, 
não só porque vem contrariar o teOr da communicação feita 
na imprcns~. e largamente divulgada, pelo Sr. Ministro da 
.Justiça, affirmandú o preposito d!) Governo de garantir em 
toda a sua plenitude a maior liberdade eleitoral, como, prin
cipalmente, por ferir de frente, de maneira chocante e 01:Í
minosa, o texto da Carta Constitucional, ha pouco votada e 
promulgada pela Assembléa l'iacional Constituinte. 

·Certo estou, Sr. Presidente, de que não haveria neces
sidade de formuhr da tribuna, hoje, este protesto, se o .In
terventor Federal em São Paulo, levado a esse cargo pel~ 
indicação de tod<1s as correntes políticas que formaram a 
"Chapa .Un ica por São Paulo Unido" no pleito de 3 de Maio, 
não tivesse trahido vergonhosamente o compromisso formal, 
assumido, de governar fóra e acima dos partidos. 

Devo dize1, Sr. Presidente, que S. Ex. fo.i escolhido para 
aquelle poslo, justamente porque não fazia parte de corrente 
partidaría alguma. Este, pelo menos, foi um dos argumen
tos que nos levaram, a nós, da Chapa Unica, a indic«l-o para 
·o referido poato. 

S. Ex., porém, Ioga depois de nomeado Interventor Fe
deral em São Paulo, pondo de lad!) todo e qualquer escrupulo, 
não titubeou em se declarar membro de um P3rtido político, 
mostrando, assim. que havia agido de má fé, visto que 11-
ludira uma das correntes parlidarias que contribuirnm para 
que S. Ex. occu!Jasse a Interventor ia. 

Dest'nrte, Sr. Presidente, o seu primeiro cuidado foi lago 
formar um pc.rtido polilico, em nosso Estado, que, apoiando, 
.então, a política dict.atorial, viesse combater, á sombra do 
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.Prestigio official, uma organização partidaria· que concor
rera para a indicação de seu nome. 

Dabi, pa~sou S. Ex. a dirigir, aberta e ostensivamente, 
o novo partido, candidatandO-se mesmo á successão de si: 
:Proprio. 

Taes factos, Sr. Presidente, não teriam a mais pequenina 
importancia para seus aàversarios poUticos, se S. Ex. esti
vesse agin<lo como verdadeiro magistrado, mantendo, n0o 
Governo, o decôro e a dignidade <;lo. cargo, e não q1Jizesse.. 
como candidato, ser· Governo. 

Desta maneira, Sr. Presidente, o Sr. Interventor Federal 
em São Paulo, pondo de lado qualquer escrupulo e valendo-· 
se até da posição official que occupa, lançando mãOs dos 
meios e recursos da administração, em seu proveito eleitor-al, 
vem procurando, por todos os meios, oblitar a campanha 
eleitoral de seus adversarios. 

Ainda ha pouco, São Paulo em peso assistia, eslupE--· 
facto e consti:-ar:gido, á. prisão de diversos membros da F~
derac.ão d-os Voluntarios e de> Partido Republ'icano Paulista, 
por estarem, a exemplo do que praticam os membros do· 
partido do interventor, affi:r.:ando carl.azes de propag3ncia 
eleitoral. 

O SR. Ac:YI\ DE Me!>El80~ - Si c. Sr. Armando Salles
commetle essas arbitrariedades com elementos políticos, ex:
correligionarios de S. Ex., imagine-se o que S. S. fará ~om 
os traba-lhadores, com os pr()l'etarios paulistas! 

O SR. MoZAR7: LAGo - A prova ele que não é s6 com OS· 
trabalhadores, tem-na V. Ex. nas perseguicõ·es relatadas 
pelo orador. 

0 SR. ACYI\ DE Ml!OElROS - Digo que, Se tal é a attltudo 
do interventor com os políticos partidarios, qual nãc .iJa de 
ser com rc!lacffo nos trabalhadore·s ?!. .• 

O SR. MARIO WATHELY- Desconheço qualquer f:J.clo· 
que venha demonstrar constrangimento por parte do~ traba
l'hadores, em relação â propaganda potit1ca que haJam JD>
eiado no Estado. Trago para aqui, aper1as, as noticias qut 
chegaram ao meu conhecimento atravez dos commentarios. 
da imprensa e informações de pessoas idoneas. 

0 ':>R. ARMANDO LAYDNER - Na Comp:mhia Paulista, ha 
411 operarias que estão sendo processados por effeíto de pro-· 
paganda política. 

O SR. MARIO WATHELY- Ignoro esse facto, que deve 
ser, entretanto, verdadeiro, pela. amostra da panno que tem 
dado o interventor, ern relação á propaganda do P. R . .1'. 
Aliás caberia tambem, nesse caso, o protesto de VV. EEx. 

O Sn. AcYR DE MEosmos - Os nossos apartes, aliás, sãr,. 
apenas esclarece-dores e com o inLuilo de au:xiliar a argu
mentação de V . Ex. 

O SR. MARIO WATHELY- Muito onr:gado a. V. Ex. 
E, se não me refer i a esses factos, foi por desconhecei-os; do 
c·ontrario, tel-os-ia menci-onado no decur.so do relato QUP.I 
estou proferindo. . . 

Dizia eu, Sr. Presidente, que diversas occurrerum~~:; que 
se têm -desenroladlt em São Paulo, ulthnamente, mostram 
a maneira desabusada e facciosa pela qual está agindo o-
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governo, em relacão á propaganda eleitoral de seus adver
sarios. Referia-me, Sr. Presidente, li prisão de "volunta
rlos"; agora mais outro: a demissão, em Ribeirão Prelo, do 
advogado da Prefeitura: Dr. Alcides Sampaio, illustre advo
gado naquella cidade. Unicamente por haver saudado, o 
Dr. Ibrahim Nobre, no momento de sua chegada ali, unica
mente - como disse - por haver saudado o Dr. Ibrahim 
Nobre, foi, o Dr. Alcides Sampaio dernittido, no dia se
guinte, das funcçôes de advogado da Prefeitura local. 

O mesmo caso occorreu com o consultor juridico da Pre
feitura de Campinas que, pelo crime de haver sido encon
traria na plataforma da estação, com um boletim de propa
ganda el'eitoral do partido adverso, foi suspenso de sua! 
funcções. E, como um dos díreclores do Parlido Constítn
cionalista procurando o Prefeito, para a abertura de mque
rito, afim de demiLtir esse funccwnario, não fo~se mss1> 
attendido foi S. Ex. lambem demittido do carg-o de Prefeito. 
Note-se, ainda, CiUe esse Prefeito era apolitico e apartidario, 
pois jamais militára em qualquer partido. 

Ainda hontem os jornaes chegados de São Paulo trazem 
a notícia de que, em Espírito Santo do Pinhal, as aulnri
dade~ po!itica.s fizeram retirar o alto-falante da séde do !>9.r
tido Republicano Paulista, só porque estava irradiando n 
"hCira política" mandada por uma estação da. Capital do 
Estado. .,·'J 

Não s6 fizeram isso, Sr. Presidente, como ainda pren
deram diversos correligionarios do Partido Republicano Pau
lista, por se acharem egualmente - como fazem os mE>.m
bros do P1,1rtido do rnterventor - affixando cartazes de pro
paganda eleitoral. 

Para que V. Ex. e a Casa julguem da maneira facciosa 
com que está agindo no meu Eslado, o Sr. Interventor Fe
deral', no sentido de obst;rt' a propagand<> eleitoral do~ par
tid-os adversos, é bastante ler a nota, que á guiza de expU
cação. traz á "Folha da Manhã" aos seus leitores, sobr~ os 
motivos que levaram o Partido Conslitucionalista a retirar 
da secção ineditoral das Folhas a propaganda eleitorál que 
por al'i vinha fazend-o. 

Vou lêr essa nota, afim ele qnc conste dos "Annaesn. 

(Lê); 

"O P. C. e as "Folhas": 

Tanto da Capital como do Interior, temos rece
bido interpel!ações: por que não está a "Folha da 
Manhã" publicando a "Pagina rlo P. C.", que publi
cava antes, como outros matutinos paulistanos? A 
esses leitores, que nos fazem a pergunta, devemo~ 
uma explicação que servirá a quantos se interes•em 
pelo assumpto. 

A Commissilo de Propaganda do P. C. mani1es
tou por varias vezes o desejo de obter exclusividadP 
para a campanha política, que ficaria vedada ao P. 
R. P. em nossas columnas. A empresa da "Folha da 
Manhã" recusou-se sempre a acceder a esses des~jos. 

C. D. - VOLUME V 23 
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N<Jssas seeções de materia ineditorial estavam e esta
riam sempre· á disposição de todos os partidos, nem 
viamos razões para excluir deH&-6 o l'. R., I>, 

Deante disso, e não concordando com o nosso 
ponto de vista, a Commissão de Propaganda do 1-·. O. 
tomou a deliberação de suspender a publicação da sua 
pagina e de outras maLerias da mesma naturez3 nas 
"Folhas". Usou de um direito, que não discutimo~. 
Todos os clientes da nossa Secvão de Publicidade slio 
livres de trazer ou não traz~r materia paga para in
serção nos nossos jornaes. Assim como nos reset'V3.mos 
a faculdade de acceitar publicações do P. R. .P., ~ 
P. C. se reserva a de não nos dar as suas e estamo.~ 
todo~ perfeitamente certos. 

As "Folhas", vendo embora com notarias svm:t
th!as o Partido Constitucíonal'ista, nem por iss~ se 
sentem no dever de trancar suas paginas a propa
ganda do P. R. P., que tambem r€presenta uma par
cella da opinião publica de São Paulo. Se as tran
cassemos, estaríamos incidindo num erro de intole
rancia e de facciosisrno que nos parece absolutamente 
condemnavel. Preferimos dispensar a publicidade re
tribuída do P. C. a ter que incidir nesse erro, man
tend-o-nos fieis a uma tradiç!l.o de lberalismo e I&
dependencia em que os interesset~ immediatos nãn 
exercem a minima influencia." 

Aht tem V. Ex., Sr. Presidente, a prova de que o Par
tido do Interventor em meu EstadG procura, "POr todos os 
meios, ceicear a propaganda eleitoral dos seus advers:~rw!. 

Não fôra o respeito á él..hica jornalistica e o alto estofo 
moral dos directores das .. Folhas", teria o Partido do Inter\'en
tor deslruidu mais um vehiculo de propaganda eleitoral á~ 
correntes que lhe são· contr~rias. 

Ao finalizar esta exposicão, desejo dizer a V. Ex., Sr. 
Presidente, que ·O motivo que me levou a fazel-a desta tri
buna !oi o de deixar registado o panorama politico da si
tuação actual no meu Estado. 

Por eUe se vê o desembaraco com que estã agín(l~ :~ In~ 
terventor e, tambem, se JlOderá aferir da sinceridad~ dos 
propositos do Governo Federal, que tem feito noticiar lar
gamente pelo Ministeri.o da JustiQa, estar empenhado e ha
ver determinado providencias de molde a garantir, fortr.al e 
amplamente, a liberdade eleitoral em todo o Paiz. 

Era o que tinha a dbe~·. (Muito. lu~m: m-uittt bem.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Acyr 
Medeiros. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Desejaria, Sr. 
Presidente, se o nobre collega m'o permittisse, falar durante 
dois minutos. 

O SR. AcYR ME'DEmos - Perfeitamente·. 

O Sr. Presidente 
Adolpbo BergaminL 

17 

Tem a palavra, pela ordem, o Sr. 
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O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - S.!'. Presidente, 
desde o dia 23 de .Setembro recem-findo a "Folha do Nor
te" eslá impedida de circular, porque o Interventor no Pará 
teima em obstar que esse orga.o de publicidade ernitta suas 
opiniões, sabidamente contrarias á situação official do Es
tado, até que as eleições de 14 do corrente se processem. 

Protestos vartos têm sido tormul'ados. Não encontram 
os reclam~ dos que estã.o soffrendo uma. provictencia .'m
mediata e incisiva por parte do Governo da Republ ica. · 

Em consequencia dessa sHuacão a1fllctiva em que S{) 

debate a população paraense., chegam-nos diariamente tele
grammas como os que peço venia a V. Ex. e á Camara para 
lêr desta tribuna: 

"Deputado Adolpho Bergamini - De Belém do 
Pará - Rio - Communico Vossencia que fui pro
curado hoje commissão integralista que me partici
pou ter r ecebido denuncia que ficou devidamente au
thenticada de que presos correccionaes de todas re
partições policia conduziram madrugada 29 daquella 
repartição para immediações Folha Norte armamentos 
munições. Mesma commissão levou facto hoje Utrdl' 
commandante região. Aoredito que aquelles arma
mentos se destinam fazer prova existencia dum arse
nal casa contigua edifício Folha Norte desoccnpada 
quasi um anno cuja porta foi arrombada manhã 23 
pela policia após ataque jornal passada busca. Po!í~ia 
annuncia para amanhã nova busca esse predio !'\tWdO 
facil prevêr destino armamento r efer ido. A não ~"r 
esse fim só dando credito denuncias se prepara nevo 
ataque Folha afim de acabar destruil-a. Commissão in
tegralista ficou communicar denuncia presidentl'l 
Tribunal Regional Eleitoral. Levando facto conheci
mento V. S. renovo pedido providencias gar'lnt ias 
meu jornal minh:. vid:! meus companheiros cont'.1uam 
-ameaçados pois não é possível confiar acção ::1 1 .:lri
dades locaes cujas altitudes revelam connivencia no
taria todos planos destruição meu jornal pelCt crime 
de haver cedido frente unica fazer propaganda poli
tica proximo pleito eleitoral. Attenclosas saudações . 
-Paulo Maranhão." 

"Deputado Adolpho Be,rgamini - De Belém do 
Pará - Rio - Pedimos auxilio protesto nefasto 
decreto r eajustamento economico prejudicial ao cre
dito lavoura e aquelles que souberam fazer econo·.ni'.l 
sujeitos a ficar miseria . Saudações . - Antonio' Go
doy. - Antonio Emisson. - LutJ.ovico Roncane. 
Sebastião Leite." 

Outro telegramma, Sr . Presidente, recebemos eu e o 
meu nobre eollega e prezado amigo, Sr. Deputado MMar~ 
Lngo, transmittindo-nos um agradecimento pela sol i<J.nr ie
dade que manifes tamos ao nosso confrade, Sr. Paulo Mara
nhão, e a cópia de um despacho telegraphico que S. S. trans
mittiu ao Sr. Presidente da Republica, nestes termos: 

"Deputados Mozart Lago e Adolpho Bcrgamini -
Rio - De Belém do PnrA - Policia iniciou hontem 
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de' manhã terminou hoje seis horas tarde vistoria que 
é a quarta edifício installações Folha Norte, eneon
trando seguinte: dois rifles descarregados, um <lilo com 
sei::l balas, um mosquetão com tres balas, cmtro com 
quaLro inutilizado trazendo ambos iniciaes corpo mu
nicipal bombeiros ainda dois revolveres calibres ':l~ e 
38, 227 balas· revolveres daquelles calbres uma bala 
para Flaubert. Busca abrangeu todos compartimentos 
pavimentos edíficio inclusive residencia particnh.r 
gerente no ultimo pavimento. Foram apeadas das 
respectivas prateleiras trinta e oito annos colleocões 
jornaes. Sondaram pavimentos pei:Os andares, levan
taram chapas feiTo officinas impressão e estereoly
pia, deslocaram mosaicos e tacos soalho intuito veri
ficar existencia supposto subterraneo por suspeita 
governo deposito occulto armas munições. Fez mergu
lhar guarda civil tanque agua abastece edificio es
vaziou outro alimenta macbina intuito descobrir ar
mamentos. Revistou todos armarias mesas caix·Jtin~ 
prateleiras ma~as parlicul'ares ar~ombando aqu~Jl:\s 
que não tinham chave. Revistou pane lias fogão gabi
netes sanitarios casa gerente redacção o!ficinas ar
rombou latas contendo documentos percorreu telhadca 
examinou candelabros e abat-jours illuminação mo
veis cofre contadoria revistando papeis documen
tos reservados ali recolhido~ perquiriu emfim com 
zelo inquisitorial todos escaninhos nada tendCJ en
contrado a!ém enumerado acima. Peritos pedtram 
cinco dias apresentar laudo . declarando respectivo 
termo vistoria que esse prazo não impedirá func
cionamento jornal desde que governo o desinterdict.e. 
Policia communicou meu advogado presente visto
ria que recebera denuncia alguem penetrara noitE" 
passada edificic:; guardadl) aliás desde domingo 23 
força embata<la. Fim notorio impedir circulação 
J()rna! nenhuma iniciativa tomou contra. autores as
salto por ter sido este organizado por elle proprio 
com elementos que já tive ocoasião indicar Vossas 
Excellencias. Continuo confiante providencias acre
dito v.ossas excellencias não recusarão a compatriClt3.3 
que têm sua vida em perigo pr·opriedade ameat>~d:i 
<pela propria autoridade que tinha dever zelar :Pela 
seg-urança pessoai bens seus ·concidadãos sem dei
xar desviar pelo odio e ambição politica. Saudaçóe3 
cordiaes. - Paulo Maranhão." 

O telegramma acima, ·enviado ao Sr. Presidente da Re
publica, f.oi precedido do seguinte, endereçado áquelles Depu
tados: 

"Deputados Mozart Lago e Adolpho Bergamini -
De Belém do Pará. - Agradeço presados amigos con
for tadora solidariedade me têm honrado e envio cópia 
telegramma acabo transmittir Presidente Republioa. 
:Affectuosas -saudações. Abraços . - Puulo Maranheío." 

Sr. Presidente, a simples leitura desses telegrammas 
e a apreciação de seu conteúó.o põem em rerevo a intenoão 
deliberada do Interventor de impedir a circulação de um 
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jornal independente, cujas predileccões DOI'iticas são por outra 
corrente que não a do Partido do Interventor. 

Ouvi ha pouco, com a attenção que me merece, a oração 
proferid<> Pt"lo nossc. eminente collega, cujo nome dP.c!inr> 
com a. devida venia, Sr. Deputa-do Joaquim Magalhães, e a 
affirmativa de S. Ex. de que a intervencão do Procurac!l)r 
Geral do Estado no assalto á "F olha do Norte" - como oonsla 
de uro dos telegrammas que nos f{Jram enviados (, QUE' :1~t· 
tribuna o Sr. Deputado Mozart Lago deu conhecimento á 
Casa - não era verdadeira. 

O telcgramma do illustre Procurador Geral do Eslacto, 
Sr. Presidente, longe de contestar os factos que tem si~c 
objecto de nossos protestos, confirma-os. 

Que reza esse telegramma? 
O SR. JoAQUI:.~: :.\1.-\.GALH.O:.Es - Refere-se exclusivamentr.· 

á pessoa delle, indicada em telegramma an!.erior. Não 1je 
preoccupa com ·OS factos. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Perdão; o autor do 
telegramma é um jurista, homem acostumado a encaminhar. 
orientar e dirigir processos. E , diz elle: "N&. noit~> em qut~ 
se dr-u o assaltu, eu i1i'í(J eslava lá. Achava-me, a ess11 non 
- se bem ouvi- "'dormindo em minha casa." 

O Sa. JoAQUI~t MAGALliÃEs - Exactamet}te. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI- É um homem que pro

cura varrer a sua. testada, ma:s não eor,testa que Oll factos 
tenham occorrido. 

O SR.. JoAQUIM 1\t'i.O-'ILHÃl'!S - Deseja salvaguardar a .sua 
dignidade, quer como homem, quer como procurad{Jr geral 
do Estado. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Estamos de àccordo 
e, por isto, havemos de concordar tambem em que elle não 
contesta a -occurrencia, apenas invoca um alibi. 

O Sa. JoAQUI:.~: MAGALHÃES - Se o facto é publico e no
torio, não h a que contestar. · 

O Sn. MozAnT LAGO - Regisle-se a confii!são. 
O Sa. JOAQUIM MGALH.-'.Es - Estou repetindo c; qu~ 

VV. EEx. têm affirmado aqui. 
O Sa. MoZART LAoo - Nós temos lido telcgramm::ts . 
O SR. JoAQUIM MAGALHÃES - Lido lelegrammas e, por 

conse.quencia, <tito. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Vemos, pelas pala

vras do Sr. Procurador do Estado, que os factos são verda
deiros, e exactament~ por isso é que com elles não concor
damos . São o fructo de violencias reiteradas, contra as qua.::s 
t emos erguido sempre da tribuna o nosso protesto . Dem05 
acolhida aos reclamos dos jornalistas do Pará, como dar.;m<>S 
a todas as reclamações dos nossos collegas da imprensa -
e agora falo por mim, em particular, como foi o meu veso. 
ininterruptamente, na chamada Republica velha, no Con
gresso Nacional, accorrendo a todos os lamentos de nos;os 
concidadãos, desde que fossem victímas da truculencia ofti
cial, porque, Sr. Presidente, onde ha wn direito ferido, ood~ 
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um compatricio soffre uma violencia, ahi temos uma ameaça 
ao dir€ito de todos os outros concidadãos, quer d izer, uma 
ameaça pesando sobre a propria Nacionalidade. (Muito bem, 
muito bem.) · 

18 

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soar, o Sr. Acyr Medeiros. 

O Sr. Acyr Medeiros (.Para e2:plicaçáo pessoal) - Sr. 
Presidente, nós, da mínoi'ia protetai'ia, bem sabemos q•Je os 
protestos aqui por nós formulados, ao transpor os humbraes 
desta Casa, quebram-se de ante do fragor estrepi toso do agi
tar constante da vida humana, e do labor quotidiano . Mas, 
ficará algo, Sr. Presidente, para que os posteros possam ava
liar do estado moral em que vive o Brasil no momento que 
atravessamos. 

Diziam os governos passados que a questão social no 
Brasil era meramente policial . Entretanto, a policia, senho:.
Presidente, se limitava a não permittir a livre manifestac;ã.o 
c:Ia consc!encia dos trabalhadores, até mesmo pela violencbl.. 

Mas agora, vemos que a camarilha, que assaltou o poder 
em 1930, commette toda sorte de desatinos e vae além, não 
respeitando a sua propria dignidade, porque fere a daqueiie3 
que luctam por princípios respeitaveis, quanto os que mais o 
sejam. Quero referir-me, Sr. Presidente, ao despotismo do 
Sr. Mendonça Lima, dírector da E. F. Central do Brasil, qu.: 
se vem fazendo sentir eccentuadamnete contra aquelles que 
não reclamam mais do que o cumprimento das leis, priuci
pa·lmente depois de se haver apregoado ser precisa a rc:vo
lucão para que, com a renovação dos costumes politicos, 
fossem assegurados todos os direitos. 

O SR. VAsco DE ToLEDo -Não é de extranhar a attitude 
do Sr. Mendonça Lima, porquanto, actualmente, no :Brasil. 
nas mesmas praticas são useiros e veseiros todos os directo
res de estradlls de ferro. Haja vista um seu antecessor, o 
Sr. Arlindo Luz, com o Syndicalo da Great Western, em 
Pernambuco, onde, ferindo a garantia que assiste aos opera
rios syndicalizados e aos que pertencem á Caixa de Pensões 
e Aposentn.doria, transferia operarios e demittia aquelles que 
estavam altingindo já dez annos de serviços, aos quaes a 
Caixa garantia contra a demissão snm causa justificada. 

O SR. ACYR MEDEIROS - E' triste, . é vergonhoso, é hu
milhante para esta Casa, Sr. Presidente, verem-se constan
tememnlc representantes das massas trabalhadoras exigirem o 
cumprimento da Constituição da segunda Republica, insti
tuída no Brasil. E' ainda bumilhante que nenhum jurista. 
desta Casa - daquelles que propalam que a nova magna 
Carta é obra perfeita, r..vança<la, isenta de reparos, por ser a 
expressão das aspirações maximas, de todas as classes sociaes 
- ainda aqui se tenha levantado para juntar ao nosso o seu 
protesto. 

Ora, Sr. Presidente, .onde ficam - perguntd - os ar
tigos 120, paragTapho unico, e 121 da Constituição brasileira, 
<JDde se estatue, taxativamente, a completa autonomia dos 
syndicatos de trabalhadores? Onde fica essa autonomia, 
quando verificamos que o :Sr. Mendonça Lima intervem pre-
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potente e accinlosamente no Syndicato Ferro-Viario Unitivo 
da Central do Brasil, impond() aos trabalhadores, a ferro e 
fogo, acceitarem a sua política nefasta, que não interessa e 
nã<r convém aos operarias seja ali i implantada? 

O SR. VAsco DE TOLEDO - Cumpre aos operarias syn
dicalizados da Central do Brasil uma só altitude: arregi
mentarem-se em torno dos camaradas que, prestigiando o seu 
syndicato, se insurjem contra o proceder despotico e atra
biliario do Sr. Mendonça Lima, afim de que, assim unidos, 
como devem sempre estar os trabalhadores, vejam victoriosa 
a sua causa. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Indago : qual a siLuacão 
moral dos Constituintes de t934, quando homens que sabem 
das officinas vêm a esta tribuna apontar diariamente os at
tentados de que é viclima o estatuto basico da Republica? 
Confessemos, então, com dignidade e alt ivez, definitivamente, 
a fallencia da liberal democracia, a do Estado que ahi está 
e, tambem, a do Parlamento brasileiro, que não tem forcas, 
nem dispõe de meios para fazer cumprir a Constituição da 
Republica. 

O Syndicato Ferrovlario Unitivo da Central do Brasil, 
queria realizar suas eleições sem a intromissão do Director; 
queria realizai-as no dia 22, porque a elles assistia o direito 
de, a seu bel prazer, marcar a respectiva data. Isso não foi 
acceito pela imposição de um <iespota que, aproveitando-se 
de sua posicão, procura illudir o Povo brasileiro, faland() 
numa revolução que foi de mentira, revolução que veiu 
peorar os costumes políticos e moraes do Brasil . 
. Vemos, agora, annunciando a imprensa que o Sr. Men
donça Lima, com um representante do Ministerio do Tra
balho, procura annulhar as secções onde os ferroviarios, 
que compõem a junta governativa dos syndicatos, obtiveram 
maioria, apenas, Sr. Presidente, para, pela forca, pela pre
potencia, abater a consciencia dos trabalhadores. 

Aqui, desta tribuna, affirmei, por mais de uma vez, que 
se o Sr. Mendonça Lima, de facto, ti"vessc maioria no meio 
dos trabalhadores, não devia receiar que as eleições se 
'realizassem na época por elles marcada. Entretanto, Sr. 
Presidente, que se viu? Foi o Sr. Mendonça Lima adiando 
as eleições, marcando o dia, afim de que a policia política 
interviesse, nos nucleos trabalhistas e pudesse desse modo, 
pela forca, pela prepotencia, espancando c esbofeteanào os 
trabalhadores, impõr a chapa de sua pre<lile~ão. 

O SR. ARML\Noo LAYDNER - Aliás o Sr. Mendonça 
Lima está interpretando fielmente a decadencia do poder 
existente. 

O SR. ACYR. MEDEIROS - Mas, se o S!'. Mendonça 
Lima insiste em affrontar esta Camara, c· Parlamento bra
sileiro, a este cabe repudiar tal affronta porque não posso 
comprehender que os Srs. Constituintes de f934 admittam 
esse attentado criminoso contra a propria Constituição, 
nem posso comprehender, em minha mediocridade se ad
mitta que um homem desembainhe a suo. espada, c~m a af
firmaliva de que ia fazel-o para regeneração dos costumes 
e a t tente contra Rquillo que elle ajudou a instituir, que é 
o direi to pela liberdade publica e pela remodelação e mo
ralização dos costumes no Brasil. 

0 SR. VASCO DE TOLEDO - Aliás· é bem opnortuno que 
tudo isso 'aconteça para que os trabalhadores· conscientes 
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mais uma vez possam affirmaP que. o regimen vigente é um 
regimen fallido. E, mais a inda, que tudo que lbes possa advil" 
de bom só poderá ser feito por elles PI'O·prios e, pol' 
isso, preci&am se unir numa verdadeira frente, na defesa 
de seus direitos sagrados e r~affirmando o axioma de. 
Çarlos Marx crue, "queiram ou não, um dia. a de ser victo
riosa" a eman~ipação dos trabalhadores; ella só poderá ·ser 
obra dos propnos trabalhad ores. . 

O SR. ACYR MEDEIROS - Sr. Presidente, a junta 
governaliva dos syndicatos dos ferroviarios ganhou as elei
ções. A consequencia do proletariado ferroviar io no Brasil 
deu a respos ta ao Sr. Mendonça Lima. 

E o que vimos, Sr. Presidenle, o que vimos foi que 
o Sr. Mendonç_a Lin:a quiz recorrer dessas eleioões para an
nullar a secçao umca <la Capital, do cerebro do Br asil 
afim de dizer que os trabalhadores não tem o d ireito cté 
adm inistrar aquillo que lhes per lence, afim de que elle 
possa premiar o "Judas" que existe em todas as camadas 
pelo trabalho que fez de dissolver e trazer a confusão no 
meio dos trabalhadores ·conscientes. 

Allega-se, Sr-. Presidente, que a Junta Governativa que 
e.stava á f rente do Syndicatú Unitivo da Cent.ral do Brasil 
decretára greve. Tenho, en tretanto, aqui, annotado pelo 
p unho d~ um desses membr os do referido Syndicato, que o 
surto grevista se verificou em face das medidas coercitivas 
postas em pratica pelo coronel Medonca Lima, mandando 
prender, afastar e até esbofetear operarias nas officinas do 
Engenho -de Dentro, pela sua l>olíoia política, chefiada pelo 
Sr. Vicente Garcia, fichado pela Policia de Santos, como 
ladrão. A palavra de ordem, porém, não partiu do Syndi
cato, foi espontanea. 

O SR. VAsco DE ToLEDo - E que fosse. partida do Syn
dicaLo, de lá mesmo é qu e devera ter partido. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Não :;ei, Sr. Presidente, 
papa quem mais devemos appellar. O Parlamento brasi
leiro assiste friamente aos altentados constantes á sua pro
pria obra, sem uma r eacção, sem r.:m protesto, que não os 
da minoria proJetaria. 

Mais vale dizer a0 Povo Br asileiro, mais vale responder 
ao proletar iado, como declarou o então Chefe da Aliança 
Liberal, Sr. An tonio Carlos: "Façamos a Revolução antes 
c;ue o Povo a faça. n 

Tranqumze-se, porém, S. Ex.. tranquilizem-s& todo!~ 
os r.enhores que actualmenlc occupam o poder. A Revolução 
se far-á no Brasil, mas será Revolução verdadeira, do pro
letariado, e cada um pagará 'Pelo crime que Ct>mmetteu, sem 
que as Commissões de syndicancia os possam abafar. Cada 
qual pagará pelos crimes que praticou contra os dir~itos 
das gentes, como devem pagar todos os déspotas que v1vern 
tripudiando sobre a desgraça e sobre a infelicidade daquel
les que estão debaixo do seu tacão. 

Sr. Presidente, talvez o ardor das minhas palavras 
tenba fer ido os ouvidos pudicos dos Srs. Deputados pre
sentes a esta Camara; mas elle é filb{) da minha alma de 
trabalhador, que assiste ao quadro triste e sombrio que é 
bem a expressão da decadencia moral dos administradores 
do actual regimen. 

Vemos, Sr. Presidente, a policia política do Sr . Getulio 
Vargas, unico respoosavel por todos esses crimes, por to-
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dos esses attentados, impedindo os trabalhadores pondera
dos de realizar os seus comícios de propaganda eleitoral. 
Vemos es:;a policia mandando coalhar de metralhadoras, 
de forças de cavallaria e de agentes da Ordem Política e So
cial, os locacs onde os operarias querem fazer a propaganda 
dos seus ideaes. 

Esses ideaes, Sr . Presidente, muitos burguezes desta 
Casa têm assomado á tribuna para dizer que são menti
ras, que não podem subsistir de tão falhos. Mas se são falhos, 
se não podem subsistir, por que abafai-os, reprimil-os 
p elas metralhadoras, pelas bayonetas policiaes e pelo chan
falho da Policia Especial? Se são falhos, se os argumentos 
dos trabalhadores não são capazes de influir no animo do 
Povo, permittam a sua propaganda, tanlo mais quanto os 
operarias, já de si sem instruccão e sem capacidade intellec
tual, não podem infundir receios. 

Do contrario, Sr. Presidente, hão de confessar que os 
ideae5 revoluciona rios do proletariado são os un icos capa
zes de moderar os costumes, de moralizar o c!:'tado de coisa.s 
em que vivemos, e teremos, então, mesmo que tombem 
t rabalhadores sobre trabalhadores, a correr no cumprimento 
do dever, com armas ou sem armas, com o voto nas urnas 
for~a bastante para gritar bem alto que a independencia 
do pr oletariado do Brasil só estâ na rt-volução dos trabalha
dores. (Muito bem; muito bem .. ) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Mozarf, Lago. 

O Sr. Mozart Lago (Para explicação pessoal) - Sr. Pre
Presidente, tive opportunidade, ha cerca de duas semanas, de 
infamar á Camara a prisão, o espancamento e a provavel ex
pulsão do chau{feur Manoel Fer reira dos Santos. Denunciei 
á Casa as violencias feitas a esst.' pobre cidadão, annunciando 
que seus amigos, inclusive o orad or, iriam ao Supremo Tribu
nal Federal, hoje COrte Suprema, impetrar uma ordem de 
habeas-corpus em seu favor. 

Hoje, Sr-. Presidente, a ordem de habeas-corpus foi jul
gada e ccncedida unanimP.mente, estando presentes todos 
os Srs. ministros daquella alta Cõrle. Julguei dever dar do 
facto scicnciu. á Camara, para habitual-a á verdade das mi
nhas denuncias e para <!emonstrnr que não é sem uma razão 
muito séria que me torno, aqui dentro, éco dos soffrimen
t.os de companheiros lá de fóra. 

Eu seria, porem, injusto, Sr. Presidente, se tr azendo 
ao conhecimento da Casa essa noticia gratissima, não se
lientasse o silencio guardado pelo Sr-. Ministro da Justiça, 
Professor Vicente Ráo, e pelo capitão Chefe de Policia, se
nhor Fílinto Muller, deixando de responder ás· informacões 
pedidas pelo Tribunal a SS. EEx .. o que me leva a acre
ditar que, deante da denuncia feita, essas duas dignas auto
ridades apuraram melhor o caso e, convencidas da razão do 
que eu dizia, silenciaram, deixando o Tribunal sem as in
formacões. Foi, aliás, o principal motivo do julgamento de 
hoje ser unanime, porque o Tribunal considerou que não 
havia just.a {Jausa para a prisão do alludido cha:uffeur Ma
noel Rerreira dos Santos. 

Afinal, Sr. Presidente, cumpre-me accrescentar que 
a propria victima, o chauffeur Manoel Ferreira dos Santos, 
me avisou que o investigador que o havia espancado não 
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. foi o de nome Barrocas e, sim, outro, apontado por alguem 
eomo sendo esse investigador. 

Infelizmente, não pos.so desmentir que o chautfeur te
nha apanhado. Apanbou, de facto desta ou daquella ma
neira, não importa, mas apanhou. 

A justiça, todavia, lhe foi feita, por fim. (Muito bem; 
muito bem.) 

19 

O Sr. Presidente - Vou Ievanta.r a Sessão, designando 
para amanhá a mesma 

QRDEM Do DIA 

P rimeira parte 

Sessão secreta, para diseussão e votacão da mensagem 
do Sr. Presidente da R.epublica, sobre a nomeação do Chefe 
da Missão Diplomatica na Hollanda. 

!Segunda parte 

Votação do projeclo n. 16, de 1934, estabelecendo que og 
governos dos Estados 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". ds. Constituição Federal (em virtude de urgencia) (f& 
discussão). 

Votação do proj ecto n. 45, de 1934, orçando a Recei
ta Geral da Republica, parn o exercício de 1935 (2a dis
cussão) . 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergnmini offerecidos ao proj eclo n. 6, de 1934, 
estabelecendo providencias para a realizaéfio das proxímas 
eleições. 

Volnc{io do parecer n. 1, de i 934, negando l~cença pe
dida. p a1·a proseguimento do processo instaurado contra a 
Depu~do João Villasbôas (discussão unica) • 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
&eguimenlo do pr ocesso criminal inslaur aodo conll·a o doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Camara (dis
cussão unict;t). 

Votação do par ecer n. 3, de 1934, declarando que inde
penda de licença da Camara. o proseguimento do p:r~ce5so 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncío Soares da Silva (dis· 
cussão unica) • 

v otação do requerimento n . 37, de 1934, do Sr. Mozar t 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unir.:a) • 

Votacão do re-querimento n. 38, de 1934, <io Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre r econhecimento 
da Un ião Sovielica, pelo Brasil (discussão uníca) . 
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Votação rlo r-equerimento n. 39, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a Commissão Liquidante da DivWa Fluctuanle 
'lia União (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do 6r. Thie-rs 
Perissé e outro, pedindo informat;ões sobr·e obras no Thealro 
Municipal (discussão unica) . 

Votação do "requerimento n. 4:1, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre r eintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requer imento n 42, de 1934, do Sr. Acyr 
medeiros e outro, de informacãões sobr~ :pr isão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 43. de 1934, do Sr. Antonio 
Rordrigues e outros, d e informações sobre prisões de ope·l'a
rios, que enumera (discussão unú:a) • 

Votação do r equel'imento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de infol'mações sobre demissão de um 
mep:.-egado da Escola Sete de Setembl'o (discussão unica) • 

Votação do requel'imento n. 45, de :1934, do Sr. Thiel"S 
Perissé, de informações sobre se no Estado do Paraná está 
.,;endo cumpr ido 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 informacões sobrt> se nas Estradas de Fel'ro 
da União ·continúa sendo cobrada a ta.-.:a d e viação federal 
(discussão unica ) • 

Votação do l'equerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações ao Minislerio da Agricul
tura ·sobl'e colonias de pesca (discussão unica) , 

Votacão ilo requerimento n. 48, d e 1!l3'Í, do Sr. Acurcio 
Torres, de infol'mações aos Ministerios da Justiça c Viaçüo, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
Setembro corrente (diseussão unica). 

Votação do r equerimento n. 49, qc 1934. do Sr. Acurcio 
Torres, de informações no Ministerio do Trabalho sobre um 
i'ecurso inlel'pOsio por operarias do Syndicato dos Traba
~hador·es da Companhia de Cimento "PorUand" (discussão 
unica.) . 

Votação do requerimento n . 50, de 1934, do Sr. João 
Vi}la_?bOas, d~ informações ao Ministerio da Guerra, -sobre a 
m 1ssao chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 5:1, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre rev<!r são de um official do Exer
cito (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 52, de 1934, do Sr. Alean
tara Machado, de inform>a.ções ao Ministerio da Viação e 
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Obras Publicas, .sobre reintegração de um funooionario da 
Inspectoria de Seccas (discussão unica.) . 

Votação do requerimenw n. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao :Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas cópi&s dos pareceres do.;- Consultores Technico~ e Ju
rídico daquel!e Ministerio sobre a Compo.nhia Pauli~ta de 
Estrada de Ferro (discussão !mica) . 

Votação do requerimento n. 55, de !934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informaç·ões sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amarella (discussão unica) • 

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

Votaoão do requerimento n. 57, de i934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccia
narios (discussão unica ) . 

Votação do requerimento n. 58, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre terr>enos situados na Ilha do 
Governador (discussão unica.) 

Votação do requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões soJ:>.re nomeações de lechnicos de Con
tabilidade feitas pelo Sl'. Interventor do Districto Federal 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 60, de i934, do Sr. MozaTt 
Lago·, de informações sobre nomeações de medi~os, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) , 

Votação do requerimento n. 6i, de i 934, do Sr. Adolpho 
Bergarnini, de informações ao Br. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construcção de hospitaes (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 62, d(l i934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio Na
cional (díscuuão unica) • 

Votação do requerimento n. 63, de 1.934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de tra!Jalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) • 

votação do requerimento n. 64, de 1934, do Sr. Henx-ique 
Dodsworth, de informações sobre pagamento a funccionarios 
do InsLituto de Meteorologia. (discussão unica). 

Votacão do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contraeto entre a Cily Im
prDvements e o Governo Foo·eral (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 65, de t934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informavões sobre .se o Governo aoquiriu, em 
Washington, um edifício para séde de nossa Embaixada. na 
Repub1lca Norte Americana (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 67, de i934. do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações e promoções de fun-
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ccionarios da Universidade do Rio de Janeiro 
unica). 

(discussiio 

Votação· do requerimento .n. 68, ·de 1934, do Sr. Thiers 
Peris-sé, de ínt"ormacões sobre contracto celebrado entre a 
.Prefeitura do Dist['icto Federal e a Light a.nd Power (dis
cussão unica) . 

Votação do requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informacões sobre venda de armamen
tos (discussão unica. 

Votação do ['equerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de informações sobre reintegração de Drofes
sores vitalicios 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 Rockeíeiler com o Governo da Uniã•> 
(discussão unica). 

Votação do requerimento n. 72, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discussão unica) . 

Levanta-se a Sessão ás i 7 horas e f5 minulos. 
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61 & Sessão, em 2 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

Ás H horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Wa~
demar Motta, Alfredo da Matta, Mario Chermont, Godofredo 
Vianna, Luiz Sucupira, Pontes Vieira, Kerginaldo Cavalc:mti, 
Odon Bezerra, José Sá, Góes Monteiro, Rodrigues Doria, Ne
greiros Falcão, Paulo Filho, Henrique Dodsworth, Sampaio 
Corrêa, Olegario Marianno, João Guimarães, Cardoso de M<>llo,. 
Soares Filho, Lemgruber Filho, Matta Machado, Raul Sá, 
Aleixo Paraguassú, Cincinato Braga, Nero de Macedo, PHni{) 
Tourinho, Renato Barbosa, Fanfa Ribas, Adall:rerto Corrêa, 
Acyr Medeiros, Antonio Rodrigues, Francisco 1\foura, Sebas
ti!io de Oliveira, Guilherme Plaster,. Edmar Carvalho, :\-Iari() 
Manhães, Alvaro Ventura, Ricard·() Machado, Pedro Rach~, 
Euvaldo Lodi, Mario Ramos, Tbiers Perissé (45) . 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o compa
l:'ecimento de 45 Srs. Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Waldemar Motta (4• Secretario, servindo de 2•) pro4 
cede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é posta 
em discussão. 

O Sr. Renato Barbosa - Peco a palnvrn. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sob1·c a Acta, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Renato Barbosa (Sobre a Acta) - Pedi a palavra, 
Sr. Presidente, para esclarecer um aparte, h ontem por mim 
proferido, quando fazia o seu discurso o Sr. Raul Fernandes, 
nobre leader da maioria. 

S. Ex. disse que o Rio. Grande do Sul foi o primeiro 
que deixou na estrada os seus companheiros pol'i.tícos do Es
tado do Rio de Janeiro, que s e via, a esse tempo, em luta com 
o Governo Federal . .. 

O Sn. LEMGRUBER FiLHO - Talado pelos sargento5 do 
general Fontoura. 

O SR. RENATO BARBOSA - . . , ~offrendo á intervençilc 
que se procedia, a d e:speito do habeas-cOTpus do Supremo 
Tribunal Federal. 
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Devo declarai', Si'. Presidente, que houve, por oce-asião 
desses acontecimentos políticos ... 

O SR. LEMGR.UBE:R FILHO - Tristes, aliás. 
O SR. RENATO BARBOSA - ... um telegramma do 

Presidente do Rio Grande do Sul', a esse tempo chefe do Par
tido Republicano, dirigido á bancada, ordenando que a lllllS
ma secundasse o Governo Federal num acto pelo qual se pu
nham de lado principias funndamentaes da nossa organização 
política. 

0 SR. LEMGRUBER FILHO - Contra a moral. 

O SR. RENATO BARBOSA - ~osso affirmar, Sr. Pre
sidente, que o Rio Grande não deixou á margem seus comp~
nheiros, e tanto é -assim que mesmo nesta Casa, quando ~~ 
procurou, ·em votacão nominal, apoiar a atLitude do Govern·,, 
o Dr. Ildefonso Simões Lopes teve a hombridade de se !C
surgir contra a deliberacão do chefe do seu partido, e o fez 
com grande coragem. 

O SR. LEMGRUBER FILHO--. Apoiado. N·egou o seu apoio a 
esse mesmo Governo. 

O SR. RENATO BARBOSA- Era o que pretendia dizer 
como esclarecimento, e mesmo porque envolve um acto de 
justiça. 

O Rio Grande do Sul ni:io abandonou em marcha ou na 
estrada os !CUS companhúros politicos. 

O SR. SoARES FILHO - V. Ex. permi tte um aparte? O 
Depuiado Raul Fernandes, no seu discurso, referia-se, natu
ralmente, ao Rio Grande d.o Sul official. S. Ex. fará, com 
certeza, justiça a todos aqt.1elles que tiveram attitude como a 
que V. Ex. acaba de citar. e tanto assim é que a fez at.o 
Deputado Prudente de Moraes, repre!entante de São Pault.·. 

O SR. RENATO BARBOSA - Falo mesmo quanto oo 
Rio Grande official, pois a elle pertencia o Dr. Ildefonso Si~ 
mões Lopes. 

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

Em seguida, é aprovada a Act.a. -da Sessão ah
tecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 
O Sr. Thomaz Lobo (1" Secretario) procede á leitura do 

seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministro das Relações Exteriores, de f de. 
Outubro de 193": 

"Senhor Presidente - T·enho a. honra de e:rpressar & 
V. Ex. os meus ~ordiaes agradecimentos pela efficaz culla
boracão da. Assembléa Nacional nos serviços de organizacão 
da recepr;ão ao Presidente da Republica do Uruguay, l:lllm 
como nos actos que aqui se realizaram durante a perman~n
cia do Exmo. Sr. Dr. Ga.hríel Terra. 
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:t com prazer que tambem agradeço a V. Ex. o auxilio 
effidente prestado na. mesma occasião pelo Sr. Dr. João 
Barbosa de Almeida Portugal, representante dessa CamaL"a 
Legislativa junto á Commissão organizadora da referida ·re
cepção. 

Aproveito o ensejo ]Jara reiterar a V. Ex. ·Os pr otestos 
do meu prnfundo respeito. -José Carlos de Macedo SoareB." 

Officio: 

Do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, de 28 do 
mez findo, remettendo 

INFORMAÇÕES 

Exmo. Sr. i• Secretario da Camara dos Deputados -
Em resposta ao officio de V. Ex., n. 247. de 5 do corrente 
mez, cabe-me declarar a V. Ex., em referencia aos itens 
constantes do requeriml'nto de informações do Sr. Depu
tado Fabio Sodré: 

a) que os funccionarios de repartições e servicos que 
continuam affectos a este Ministerio, cujas gratificacões ad
dicionaes foram suspensas, em virtude dos decretos do Go
verno Provisorio, m. 19.555 e 19.582, respectivamente, de 
6 e 12 de Janeiro de 1931, são os indicados na relacão junta; 

b) que ainda não !oi retomado o pagamento das referi
das grati fie ações; 

c) que, convindo aguardar que se firme a interpretação 
fiel e uniforme do art. 23 das Disposicões Transitarias da 
Constituicão, cujo texto é obscuro e permitte. duvidas, este 
Minislerio limita-se a enviar a relação dos totaes devidos aos 
funccionarios que, em Janeiro de 1931, já gosavam do !avol'" 
legal, ficando, por essa forma. resalvada a eventualidade de 
accre5cimo de novos nomes, se fór decidido que ao abono 
tambem fazem jús os funccionarios que. após aquella data. 
houverem completado 0 tempo de serviço exigido pela lei. 

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

Rio de Janeiro, 28 de Setembro de 1934.- Vicente RáQ. 

Ao mesmo Ministerio, de 29 do mez findo, enviando as 
seguintes 

I!'<FOR).!:AÇÕES 

Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputadoe: 

Em referencia ao officio n. 29, de 3 de Setembro cor
rente, com o qual é trans;mitt.ido o requerimsnto de infor
maç0e3 a) ::r . .0.:putado L::mr:l F3::-i:l S'lnto>. tenho a h'Jnra 
de r-t'~p nnder a-:~ gues!to2 r."l ordem el!l que estão ali for
mubdos: 

Em officio, n. 210 A, de 5 de Fevereiro do corrente 
ann;::. c Sr. Ir.t erve:~tor F~.jerai nu Estado d;:; :E~p.rito 
Santo solicitou autorização para consolidar as leis relativas 
á org;n:iza:;ão jpd;ri<1r1a do Estado. Essa autorização, que 
abrange a revogação dos art.s. 54 e 55, paragrapho uni co. 
da Constibição, lhe foi concedida por despacho de 9 de 
abri! ultimo. d'J :::r. Chefe do Governo Provisorio, sendo 

C· D. -VOLUME V 
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transmittida em telegramma deste Ministerio, ae H de Abril 
e 8 de Junho do corrente anno. 

Em relação ao presente pedido de informações, julgo 
:necessario transmlttir á Camara mais os seguintes escla
recimentos; 

O Conselho Consultivo do Estado do Espírito Santo, no 
seu parecer . que acompanhou o citado officio do SI'. In
terventor, de 5 de Fevereiro do mesmo anno, levantou du
vida sobre a legalidade da :reforma do TI'lbunal Super1or . 
de Justiça do Estado levada a effeito pelo decreto n. 3.~76, 
de 16 de Janeiro de 1.933, sob o fundamento de ter sido ap
.Provada sem audrencia do Conselho Consultivo e prévia !<U
torização do Governo Provisorio. 

Divel'so foi, porém, o entendimento do Governo visto 
não ser a lei n. 1. 710, reformada pelo eita:do decreto nu
mero 3.176, de 16 de Janeiro de 1933, lei organica do Es
tado, prescindindo, portanto, de semelhante audiencia e au
itorizacão . 

Acompanham cópias dos documentos que instruem es
tas informações. Reitero a V. Ex. os meus protestos de 
alta estima e distincta consideração. 

O Ministro da Justiya e N egocios lnLel'iores. - Vicente 
Ráo. 

Conselho Constdtivo do Estado do Espirito Santo - Parecer 
n. 184 

Em officio de i O do corrente, o Exmo. Sr. Interrentor 
Fsderal OOn$ulta a este Conselho sobre a conveniencia f.la 
consolidação das leis da organizacão judiciaria do Estado, 
corrigindo-as e harmonizando-as, tendo-se em vista os dis
positivos eontidos no ante-projecto da organização da Jus
tiça Nacional, obedecendo-se o estabelecido no Codigo dos 
Interventores. Considerando, devidamente, o ennunciado na 
primeira ;,arte do referido officio, julsa o Conselbo Con
sultivo desnecessarie e inconveniente a consolidação d;~s 
leis judidarias, não lhe podendo servir de base ou molde 
as disposicões do ante--projecto da reforma da Organização 
da Justiça Nacional. Muito embora. os preceitos, norma, 
fórma e melhodo, porque se tem de exercer o IJOder judi···m
rio dos Estados, devam eslar amoldados á org•:mizacão da 
Justica Federal, não existe ainda lei, reformando-a, como 
se pretende. H a apenas um -projecto de lei, sujeito ·a mo
dificar;õe~. Ac-cresce que a Nação está em caminho de !lUa 
('Onstitucionalização, o que se realizará brevemente. :-lão 
·e~tá definitivll.rnente determinada a du-alidadE' ou unidade 
do poder judiciario. O Estado terá de reger-se, conservado 
o regime federativo, respeitando os principias conslituJio
n.aes da União. Uma reforma da organizacão judiciaria 
actualmente ou a consolidação das leis a ella referentes, 
sem que se conheça ainda os principies que devem ser ada
ptados, será inopportuna. Será trabalho inutn, sem es.tabi
lidade. Depois de promulg~das as Comtituicões da Umão e 
do Estadc serão definitivamente promulgadas as leis or
ganicas. Na consulta d.a Exma. Interventoria ha refe
:renl':'.ias aos arts. 54 e 55, e paragra.pho unico do art. 42 
da Constituição EstaduaL As disposiçõ~ do" dois pritn<:ll
l'OS artigos citados, referem-se ao Ministerio Publico, defi
nindo as suas att.ribuições, sendo o Chefe desse Instituto 

· nomeado livremente pelo Presidente do Estado. A orga-
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nização do Mirdsterio Publico no Espirito Santo está wn
forme a dos demais Estados e a da União, O paragrapbo 
unico do art. 42, refere-se ás nomeações de desembarga-
4ores. E' o seguinte: 

.. As nomeações serão feitas: uma por antigui
dade absoluta, uma por escolha do Presidente do Es
tado dentre os cinco juizes mais antigos, e uma por 
merecimento apurado em concurso de provas oraes 
e escriptas perante o Tribunal Superior de Justiça, 
dentre os juizes çue tiverem mais de quatro ann.os 
de investidura." 

E' a mesma disposição da lei 1. 71 o, art. 353. Ass::m, 
só os juizes de direito do quadro da magistratura podem 
ser nomeados desembargadores. A primeira vaga será pre
enchida pelo juiz mais antigo, a segunda por escolha do 
Presidente do Estado dentre cinco jtm;es mais antigos; a. 
terceira será preenchida por merecimento verificado em 
concurso, e a este só podem concorrer juizes de direito do 
Estado que tenham mais de quatro annos de investidura, 
isto é, de judicatura. Presentemente cabe a primeira vaga 
que se abrir no Tribunal ao Juiz mais antigo. Esta dispo
sição não póde ser alterada ou modificada, sem violação ct& 
direitos adquiridos. 

A nomeação do desembargador para constituir duas 
Camaras augmentou despesas que as actuaes condicões fi
nanceiras do Estado não comportam-nas. Facil é convir 
que podia ser o Tr'ibunal di v :dido em duas Camaras, sem 
gravame para os cofres publicas, fazendo-se reverter !l.CI 
Tribunal o desembargador em disponibilidade. Não havia. 
necessidade de uma correição immediata. Ha tres ~nrw!! 
não s-e procedia correição nas comarcas e é facto ve-nÍlcitdCI 
que pouca vantagem della decorreu. Entretanto, é crea-~ão 
de nossa lei Qrganica. Terminada a correição, devia o :les
embargador e:o;:crccr no Tribunal as funccões de de~emb'lr
gador. E' possivel que. em ires mezes, se possa pror~dP.r a 
correição em todas as coma:-cns, e durante esse período. um 
dos juizes da Capital, sem deixar as suas funcções de .iutz, 
substituísse o desembargador-corregedor. A lei, porem, ns
sim, não estabelece, A corregedoria accarretn uma despesa 
superior a cincoenta contos annuaes, inclusive os venci• 
mentes do desembargador, secretar i o e official de jus
tiça. A magistraturn do Espírito Santo é mal paga. In
felizmente a!;' condições financeiras do Estado não· 
permittem augmentar-lhe os vencimentos. Não ha prepon
derancia em qualquer nos poderes, orgãos da sobr.rnnia nr~
cional; elles são h:armonicos e indP.pendentes entre· si. ()s 
membros do Tribunal Sup~rior de Jm~içn têm vencimen
tos inferiores aos dos 5ecretarios de Estado. Para c~tar n. 
salvo de quaesquer entraves no exel"Cicio de stw jm!icnl ura, 
o Estado d.eve assegurar ao juiz a maxima indf'penr!enci:l. 
Durante o exercício findo, tivemos de autorizar d1versos 
creditas extraordinarios, supplementares e espe-ciaes. ,en
d·o um d-elles para pagam~nto das quotas devidas a juizes e 
desembargadores. O legi.sladoT que estabeleceu essa~ quotas 
andou mal avisado. Ella~ constituem uma especie de pro
pina ou gratifi-cação depressiva da funccão excelsa do ma
gist.rado, p-or um act_o que a lei lhe obriga praticar. e. al~m 
diSGo, estão em antin-omia flagr-ante com o disposto no ar
tigo 47 da Constituição. A quota pelo julgamento de feit<> 
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judiciari<>, s-obre não condizer com a posição do juiz, é da 
mesma natur.eza das custas ou emolumentQs, directamente 
percebida pelo prolator ou relator da sentenl}a. Aceresce 
que a sua irregularidade ainda se deprehende do facto de 
recair dois impostos ou taxas sobre o mesmo acto, por isso 
que as custas das sentenças e de todos os actos praticactos 
pelos juizes e desembargadores são pagos em sello. E' uma 
renda do Estado. Os juizes não pod~>m pei"ceber custas: en
ti"etanto, aquell:e lhes paga 20$ por cada julgamento. A 
part.e, ao preparar o processo para julgamento paga ao 
Thesouro a. importancia da sentenca. confoi"me a 'Tabella I, 
ns. i e 6 d~ lei 1.598 e o Estado paga ao juiz e ao des
embar~or a imrwr·tancia de 20$000 pela mesma senteE.ça. 
São dua:s taxas sobre o mesmo a-cto, sendo uma dellas. in
constitucional, pois o juiz não póde perceber custas ou etn<>
Iumentos pelos seus aclos. Preciso é accentuar a desigual
dade entre os juizes na percepcão das quotas, muito embora 
~steja isto dependente do trabalho maior ou menor de cada 
um, relativamente ao movimento forense; mas, é preciso 
considerar que os juizes de 3a e 2a entranc.ia têm venci
mentos superiores aos de ia, em vista do maior movimento 
forense. Foi intuito do legislador, instituindo as quotas, 
augmentar, indirectamente, os parcos vencimentos d·QS ma
gistrados. Os juizes d,as comarcas de Sànta Cruz, Ita.pemi
rim e de outr-as de reduzido m<lvimento forense, ficam com 
proventos inferiores aos das cr>marcas da Capital, Alegre e 
Cachoeira de Itapemirim. Para haver igualdade, preferível 
~eria que a SecretarLa. da Fazenda, tomando em consida
racão a importancia das quotas pagas durante o anuo findo, 
apresentasse á Interventoria a. necessidade de ser a repre
sentacão destinada aos juizes e desembargadores augmen
tada proporcionalmente nas quotas percebidas poi" cada um, 
as quaes serviriam de base para o exercício corrente. O 
augmento da representacão deve ser igual para. todos os 
juizes de qualquer entrancia. Não haverá augmento de des
pesa e a representacão, assim augmentada. não fica. incorpo
rada aos vencimentos do magistrado, de modo a estabelecer 
a irreductibilidade constitucional. Ficará. assim, desfeita a 
irregularidade de duas taxas I"ecaindo sobre o mesmo a.cto. 
Uma lei ordinaria, independente do disposto no art. li do 
Codigo dos Interventores, póde resolver o oaso. Ha um caso 
que ner,essita de ratificação urgente. E' o do decreto nu
mero 3.176, de 16 de Janeiro de 1933. A le~ 1.710 é lei 
.organica, não podendo ser modificada ou derrogada Sf"m 
audiencia do Conselho e autorizacão ou approva(.'.ão do Go
verno Provisorio. A reforma' do Tribunal Superior de Juõ
t.ic.tJ. decorrente do deereto n. 3.176 não obedeceu as E>xi
gencia do decreto n. 20.348, de 29 de Agosto de 1931_(C~
digo dos Interventores). O decreto n. 19.398, que msti
tuiu o Governo Provisorio, dispõe no art. 3°: 

"O Poder Judiciario Federal, dos Estados, do 
Territorio do Acre e do Dist.ricto Federal, continuará. 
a ser exercido na conformidade das leis em vigor, 
com as modificações que vierem a ser adaptadas, de 
accõrdo com a presente lei e as restricções que desta. 
mesma lei decoiTerem desde já. ... 

O Codigo dos Interventores. no art. H, letra d vooa. aos 
80Vernos dos Estados. como aos dos municípios: 

"Sem previa e expressa autorização do Governo 
Provisorio, mediante parecer anterior do Co~lbo 
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Consultivo, modificar ou derrogar a respectiva Consti
tuição ou lei organica geral, praticar todo e qualquer 
acto excedente da competencia cto respectivo legislati
vo ordinario, resalvado o disposto nos artigos antece
dentes. n 

A modificação ou derrogação da Constituição ou da Lei 
úrganica Estadual depende de duas condições: parecer pr~vio 
do Conselho Consultivo e approvação posterior do Governo 
Provisorio. O arl Il da Lei da Organização Judiciaria preci
sou e limitou a sete o numero dos desembargadores. O § 1° 
do artigo 13 da citada lei dispõe: 

"As sessões do Tribunal serão publicas, excepto 
nos casos previstos em lei, devendo realizar-se com a 
presença da maioria dos seus membros; "mas nenhum 
feito será julgado sem a presença, no mínimo, de cinco 
desembargadores, inclusive o presidente." 

O decreto n. 3. 176, que reorganizou o Tribunal Supe
rior de Justiça, dispõe no artigo 10: 

O Tribunal Superior de Justiça é constituído por oito 
desembargadores e divide-se em duas camaras: civil e cri
minal. O § 1.° Cada camara será constituída por tres desem
bargadores. Como se vê, o decreto n. 3. 176, modificou a lei 
organica judiciaria, derrogou varias de suas disposições, sem 
audiencia deste Conselho e sem approvacão do Governo Pro
visaria. Quando foi submettido a este Conselho o orçamento 
da despesa para o exerci cio de i 933, frisamos o ponto de ser o 
Tribunal Superior de Justiça composto de sele desembarga
dores, estando um em disponibilidade, por haver deixado o 
cn.rgo de Secretario da Instruccão. Estava elle na especlativa 
para preencher a primeira vaga que se verificasse. A reforma 
do Tribunal augmentou u mdesembargador, sem que official
mente fosse ouvido o Conselho, e, além disso, o dividiu em 
duas camaras, sendo cada uma dellas constituída por tre3 
desembargadores. Em vista do exposto e em face da Lei Or
ganica Judiciaria, L1·es desembargadores não podem julgar um 
feito. A lei exige, no mini mo, cinco, inclusive o presidente. 
Augmentar o numero de desembargadores é augmentar (les
pesas. E' de notar que o Estado contem apenas vinte comar
cas, algumas das quaes podem ser supprimidas, sem prejuízo 
da justiça, em vista do limitado movimento forense. Aecr-escs 
que, sendo o Tribunal composto de nove ou dez desembarga
dores, as vagas tornar-se-hão mais crebras, dando chance a. 
que juizes sem o preciso estagio venham nelle tomar assento. 
Prooiso é legalizar o caso. A divisão do Tribunal em duas 
camaras não trouxe nenhuma vantagem para a administração 

. da justica. como se tem verificado até o presente; e lia não 
imprimiu maior celeridade nos julgamentos . Em i932, quan
do o Tribunal funccionou collectivamente, houve mais julga
mentos por elle proferidos do que no anno de i933 em que 
funccionaram as du:ls camaras. O decreto é de 16 de Janeiro. 
Apresentamos ao Exmo. Sr. Interventor tres alvitres para. 
resolver o caso creado pelo decreto n. 3. i76. 

A primeira ~u2~~s1 ã n que aprespntamos é a revogar;ã() 
do decreto n. 3 .176, continuando o Tribunal a funccionar 
como d"antes, sendo approvada a nomeação do ultimo desem
bargador nomeado. não devendo ser preenchida a primeira 
vaga que se verificar, de modo que o numero seja reduzido 
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a. sete, devendo ser o citado decreto acompanhado deste pa
recer, remettido ao Chefe do Governo Provisorio para 0 fim 
de approvar os actos praticados pelas camaras civil e cri
minal. A segunda suggestão refere-se á manutenção das duas 
camaras, legalizando-se o acto da :-corganização ou rofor
ma do 'fribunal, uma vez que o Governo Provisorio o appro
ve, mas devendo ser modificado o cilada dPcreto n. 3 176, 
segund,' as observações acima. A terceira suggestüo limita
se á continua<;ão das duas camaras. composta cada nma dPilas 
com cinco desembargadores, inclusive o presidente, par•a o 
que deverá, semanalmente. por designaçãu do Fresidente, 
funccionar em uma camara um desembargador de outra, de 
IDC'do que haja igual distribuição de trabalho. A leg-alização 
dos actos das duas Camaras Judiciarias necessita de urgencia, 
para evitar mal maior. Por isso deve o caso ser submet lido 
ao alto criterio do Chefe do Governo Provisorio. E' o nosso 
parecer. 

Sala das Sessões, 23 de Janeiro de 1934. - Manoet Clo
doaldo Linhares. - Antomo Francisco fie Athayde. - Ani
sio Fernandes Coelho - Annulpho Mattos. 

Approvado na sessão de hoje 23 de Janeiro de 1934. -
Clodoaldo Lir.hares. 

Tele!'ramma - Ministerio da Justiça e Negocio"' Inte
riores. 14. de Abril de 1934. Interventor Federal Estado Es
pírito Santo. Victoria - Referencia officio 210, 5 Feve
reiro ultimo. commumco que ::;. Ex. Sr. t.:hele (>ovemo i' I' O

viso rio. despacho nove corrente mez, resolveu autorizar ""~a 
Interventoría a effectuar ~onsolidação !eis vigentes Est.adv 
relativas organização judiciaria. Saudn~;ões cordeaes- Fran
cisco Antunes Maciel, Ministro da Justiça. 

TelP.goramma - Minist~>ri o da Justiça e N.-gocio~ Tnte
riores. 8 Junho i 934. Interventor Federal Estado Espírito 
Santo. Victoria- Resposta telegramma 15 Maio ultimo, com
munico-vos que autor;za(;ào ·jnaa :::ir. t.:hr;fe \J<)VC!·no 1J ;·ovi
sorio para consolidação leis relativas organizacão .iudiciaria 
abrange r·evoga~iio artigos 54 e 55 e paragrapho unico artigo 
42 Constituição Estado. Saudacões cordeaes. - Antunes Ma
ciel, Ministro da Justica. 

Conforme os originaes. - Auuusto Cesar Coby, director 
de secção. 

- A' quem fez a requisicão. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 28 do mez 
findo, pedindo seja designado um funccionario desh Ca
mara afim de estabelecer a ligação daquelle Minísterio com 
esta Camara, na chegada dos cardeaes que vão tomar parto 
no Congresso Eucharistico. 

-A' Commissão Executiva. 

Do Ministerio da Guerra, de 29 do mez passado, en
viando as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Ao Exm o. Sr. Secretario da C amara dos Depu ta dos. 
Em officio n. 238, de !i do corrente, V. Ex. em vir-
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tude de solicitacão da Commissão de Fianncas dessa Ga
roara, pede que este Ministerio informe o seguinte sobre 
um requerimento do Sr. Deputado Fabio Sodré: 

a) quaes os iunccionarios do Ministerio da Guerra 
que tiveram as respectivas gratificações suspensas por de
creto do Governo Provisorio; 

b) se já foi retornado o pagamento das referidas gra~ 
tificacões; 

·c} quanto terá o Thesouro a cada funccionario por 
gratificacões addicionaes devidas, em virtude do art. 23 das 
Disposições Tramitarias da Cooslituipão. 

Em solução, tenho a honra de communicar a V. Ex.: 
1°, que todos os funccionarios do Ministerio da Guerra, 

que estavam percebendo a gratificação addicional, ficaram 
privados de~sa vantagem; 

2°, que até a presente data não foi retomado o paga
me:ato de taes gratificações; 

3", que recorrendo-se a proposta para pagamento de 
1931, verifica-se que para o respectivo exercício foi soli~ 
~itada a importancia de 697:061$180 (seiscentos e noventa 
:e sete contos ses~enta e um mil cento e oitenta réis), 
assim discriminada: 

Secretario de Estado da Guerra ........... . 
Directoria Geral de Contabilidade da Guerra 
Magi,slerio ................................ . 
Ar~enaes ................................... . 
Fabrkas ................. ·•· .............. . 
Hospital Central do Exercito ................ . 

Somma ........................... . 

24:000$000 
43;200$000 

450:000$000 
135:338$180 
40:731$000 

3:792$000 

697:06:1.8180 

Como o credito a ser aberto é destinado ao pagamento 
de despesas de 1931 a 1934 inclusive, conclue-se que a po.t•
cella para o Ministerio da Guerra deverá ser de réis .... , ..• 
2.788:244$720. 

Reitero a V. Ex. os protestos de elevada I:'SLima o 
mui distincta consideração. - P. Gõcs. 

3 

É lido e vai a imprimir para ser remettido 
ás Commissões .-de Legislação Social e de Fi
nanças, de accordo com o § 3° do art. 146 do 
Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 93 - 1934 

Delermina o salario 'm;inimo para os bancarios 

(Legislação Social 14 e Finanças 72, de 1934) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.0 O salario mínimo é constituído pela renda 

capaz de assegurat· aos empregados a satisfação de todas as 
n~essidades normaes da vida 1dQ; homem ,em .sociedade. 
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Art. 2.0 É assegurado a todos os bancarias o salario 
mínimo de emergencia de 600$000, percebidos mensalmente, 
observadas as disposições dos arts. 4° e 50. 

§ 1.° Comprehendem-se por bancarias todos os ti·aba
Ihadores de banco e casas bancarias, considerados em ex~I"
cicio normal da profissão. 

§ 2.o O exercicio normal da profissão é o de todos os 
bancarias que trabalham ou trabalharam em um ou diversos 
estabelecimentos mais de um anno. 

Art. 3.0 O estagio de um anno a que se refere o ar
tigo anterior poderá ser dilatado para os empregados de 
Jimp·esa, arrumação, vigilancia e para os continuas, ser
ventes e porteiros. 

§ 1.0 Será interrompido essa dilatação desde a data em 
que os empregados ailudídos, deixando parcial ou total
mente, de exercer esses serviços, passarem a desempenhar 
as funccões dos empregados que percebem 0 salario mí
nimo de emergencia ou outro superior a este. 

§ 2.0 Emquanto durar o estagio, os ordenados de qual
quer empregado não poderão ser inferiores a 400$000. 

ATt. 4.0 O salarío mi!llmo, de emergencia a que se 
refer o artigo 2° vigorará emquanto a deficíencia de es
tatísticas officiaes não permittir a determinação exacta das 
necessidades normaes de vida dos trabalhadores de banco. 

Art. 5.0 O Governo Federal emprehenderá immediata
mente, pelo Ministerio do Trabalho, um inqueritc sobre o 
custo da vida nas diversas regiões do Paiz, de maneira 2 
determinar com precisão o custo das necessidades de vida 
para os bancarias. 

§ i.° Comprehendem-se como necessidades norrnaes de 
vida a somma de vencimentos, ordenados ou rendas indivi
duaes, considerados bastantes e capazes de assegu;:-ar a cada 
trabalhador a saúde e a cultura. 

§ 2.0 Consideram-se elementos garantidores da saude e 
<la cultura, especialmente, os seguintes: 

1) alimentação sadia e phys·iologicarnente indispen-
savel; 

2) habitacão hygienica; 
3) livros, jornaes, revistas fl cursos de ensino em con

formidade com a tendencia ou capacidade intellectual; 
4) cultura physica, esportes e divertimentos indispen

saveis; 
5) tratamento para qualquer enfermidade; 
6) vestuario conforme o clima e as conveniencias so

oiaes .. 

§ 3.0 Os direitos enumerados no § 2° são garantidos ao 
trabalhador e pessoas •de sua familia que vivam sob sua 
dependencia economica. 

Art. 6.0 O salario mínimo de emergencia será accresci
do, nas seguintes condicões, para os empregados que tiverem 
filhos menores: 

i t.ilho - mai:S .....••.•..•.•..••.•.......•.. 
2 f'ilho.s - mai-s ........................... . . . 
3 !filhas - maiS. ............... , ............ . 

50$000 
i00$000 
i50$000 
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Das garantias e meios de execução deste decreto 

Art. 7.0 O inquerito sobre o custo das necessidades a 
que se refere o art. 5° será emprehendi·do pelo Ministerio 
do Trabalho e seus representantes nos Estados. 

§ 1.0 Os bancos ficam obrigados a prestar todas as in
formacões necessarias ao inquerito sobre as necessidade3, 
promovendo medidas e facilitando tudo, que com elle se re
lacionar. 

§ 2.0 Os syndicatos de bancarias nas sédes de suas ju
risdicções, e os seus representantes onde aquelles não exis
~irem, prestarão toda a assistencía na execucão do inquerito, 
não podendo dei~ar c!e ser ouvidos sempre que o reque
rerem: 

Art. 8.0 Para o calculo do custo das necessidades de
verá ser considerado o índice geral dos precos, cujas alte
racóes determinarão nos .:.a.Jar-ios aneracetes .c'or~aspon
dentes. 

§ 1.0 A alteração nos salarios será providenciada sem
pre que a curva do índice geral dos preços apresentar, du
rante tres mezes consecutivos, uma alteração corresponden
te, pelo menos a 5 %. 

§ 2.0 Emquanto o índice geral do~ preços não fôr sa
tisfatoriamente determinado, ou as providencias a que se 
refere o art. 5° não tiverem atingido os seus objectivos, 
o salario minimo de emergencia será sempre majora-do de 
acordo e na proporção de superveniente diminuição do va
lor acquisitivo do mil réis. 

§ 3.0 Nos casos de augmento do meio circulante por 
emissões, a majoração dos salarios será obrigatoria a partir 
do 3° mez a contar <lo augmento de circulação. 

Art. 9.0 Se, após dois annos de posto em Yigor o pre
sente decreto, não estiverem concluídos os trabalhos do in
querito os suas conclusões não tiverem sido transformadas 
em lei, o~ salarios minimiJs de emergencia serão automatioa~ 
mente majorados -de 25 %. 

Art. 10. Os estabelecimentos nunca poderãq allega.r 
necessidade de economia ou incapacidade economlCa para 
diminuir vencimentos abaixo de 2:000$000 mensaes, devidos 
a empl'egados· 

§ 1.0 Nos casos de comprovada e notaria incapacidade 
economica, o decrescimo que se fizer necessario deverá ser 
compensado por dimínuicões proporcionaes e gradativas 
nos ordenados, glratifi!1açães, :percentagens e · bonii'ic<~~Cões 
dos presidentes, directores, superintendentes e <lelllais ad-
ministradores, até que es~as remunerações attinjam a ..... . 
1:000$000 para média de renda mensal dos mesmos admi~ 
nistradores. 

§ 2.0 O decrescimo não pederá ser autorizado desde que 
bajn transferencia a qualquer reserva ou fundo de compen
sação, bem como se os dividendos pagos excederem de 8 °1° 
ao anno. 

Atít. i t. Os bancio~ manterão uma conta de reserva 
destinada ao pagamento dos ordenados de seus empregados, 
nos casos de fallencia, liquidação ou dissolução. 

§ i.0 Essa reserva será immediatamente constituída em 
quantia correspondente a seis mezes de ordenados, devendo 
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attingir importancia correspondente a 12 mezes dos mesmos 
ordenados até um anno depois de posto em vigor este de
creto. 

§ 2.o A reserva será empregada em apolices da divida 
publica federat, as quaes só poderão ser aHenadas para o 
pagamento de ordenado·s nas condições deste artigo. 

Art. 12. É a.ssegur3.1da aos continuas, serventes, por
teiros, vigias ou encarreg31dos de hmpez-a, a preferencia 
para a admissão ao quadro de empregados de carteira, em 
egualdade de condicões com outros concurrentes ás vagas 
ou lagares criados. 

Art. 13. Sempre que os contínuos, serventes, vigias ou 
encarregados de limpeza desempenharem, eventual ou ordi
nariamente, .os servícos proprios aos empregados que per
cebem o salario mínimo ou outro superior, deverão ter o 
tempo correspondente a esses servicos contando para e.ffeito 
de complemento ou interrupção do estagio a que se refere o 
artigo 30, 

Os Decs. n° . .22.300, de 4 de Janeiro de 1S33, que modi
fica o regulamento approvado pelo decreto n°. 22.033, de 29 
de Outubro de 1932, na parte referente á respectiva execucão 
e fiscalizacão. 

N°. 22.131, de 23 de Novembro de 1932, dispõe sobre o 
processo das multas impostas por infracção das leis regul~ 
doras do trabalho e sobre a respectiva cobrança. 

O Sr. Presid.ente - Está finda a leitura do Expediente. 

4 

Tem a palavra o Sr. Alvaro Ventura, primeiro orador 
inscripto. 

O Sr. Alvaro Ventura - Sr. Presidente, venho outra vez 
protestar contra a protelação encandalosa que o Superior 
Tribunal de Justíca Eleitoral está fazendo com o julgamen
to do registro do Partido Oommunista do Brasil. Como disse 
em meu ultimo discurso, ·todas as exigencias feitas por esse 
Tribunal foram attendidas a tempo e a hora. Nenhuma dei
xou de ser satisfeita. Digo mais, Sr. Presidente: ao Parti
do Communisla foram feitas exigencias que não haviam 
sido a outros partidos. O Partido Gommunista poderia ter-

. deixa,do de attendel-as. Não o fez, porém, para mostrar cla
ramente como dentro do proprio Codigo Eleitoral da bur
guezia nada ha que autorize a esta a negar-lhe o direito que 
lhe assiste de existencia nublica e legal. No meu discurso, 
accentuei ainda que o Tribunal não pode entrar no exame 
dos programmas dos partidos, para registral-os ou não. Isso 
não só está claramente expresso no Codigo, como para essa 
circum~tancia chamaram a attenção dois ministros do Tri
bunal Eleitoral. os Srs. Carvalho Mourão e Monteiro de Sal
las ambos jurisconsultos burguezes, magistrados burguezes e, 
portanto, insuspeitos ·de qualquer parcialidade a favor do 
Partido Communista.. 
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A protelação a. que me refiro, já está attingindo á1:'> 
raias do escandalo e contra ella protesto energicamente, não 
só em nome do Partido Communista, como no de toda a mas
sa trabalhadora, como se prova o protesto vehemente, endere
cado ao Tribunal pela assembléa realizada ha. dias em Ni
ctheroy, pela dissidencia do Partido Proletario do Estado do 
R1o. organização que conta com o apoio de todos os syndica
to- operarias fluminenses. O que os juizes do Tribu:tal Elei
toral estão fazendo, é simplesmente lamentavel. 

Hoje realizou-se mais uma sessão do Tribunal. Mai:l 
urna vez o julgamento do registro do Partido Communista 
fo1 protelado. Ora, o registro dos candidatos termina no dia 
9 e como a outra sessão do Tribunal só se realiza no dia 5, 
sinda que, na melhor das hypotheses, isto é, supposto que o 
registro do Partido Communista seja concedido, só uma se
mana antes da eleição é que elle PGderá registrar seus ~an
didatos. E' evidente, pois, o intuito de reduzir a propag:mda 
das candidnLUL·as comrnunistas a uma limitada margem de 
tempo. e isso. corno frisei, na hypothese do Tribunal ~once
de:· o :Pe,cdslro, como é de lei. Sr. Presidente trata-se da 
uma manobra indecorosa contra a qual protesto vehemente
mente. E só não me admiro de que magistrados se estejam 
prestando a e!la, porque eu, COJPO todo proletariado con
sciente, se\ muito bem que a justlça sob o actual regime não 
está acima das classes, não passa. simplesmente de um instru
mento das classes dominantes e não tenho, por isso, nenhuml. 
il!usão a respeito de sua famosa e propalada independencia. 
O caso de que me occupo é uma prova flagr.ante disso. Pois 
não 'liemos o Superíol' Tribunal de Justiça Eleitoral prestar
se ao mesmo papel de perseguidor do parlic.lo do proletaria
dC', a que se nrestam os agentes de policia da ordem social 
e os esbirros da policia especial? Não vemos esses magistra
dos descerem do seu pedestal para receberem ordens do se
nhor Getulio Vargas. transmitt.idas pelo ministro Vicente 
Ráo. atr~vés do seu "conselheiro intimo~ Sampaio Doria, no 
sent:do de se crear difficuldades e negar o registro do Par
tido Communista ? Desta tr-ibuna chamo para isto a attenção 
de todos os trabalhadores do Brasil. para que elles percam 
qualquer illusão que porventura ainda tenham. 

Mas, como já disse, taes manobras são inteiral!lente in
uteis. Não foi em vão que em 42 mil operarias se levanta
ram em gl'éve no Districto Federal e em Nictheroy, para 
exigir a legalidade do Partido Communista. Não foi em vão 
que a assembléa de frente uníca dos grandes syndicatos ca
riocas e fluminenses, telegraphou ao Sr. Getulio V.argas, 
exigindo o Nlconhecimento legal do Partido Communista. 
Ni\o foi em vão que a totalidade dos $yndi~atos fl.uminenses, 
sol idnrín~ rom .a dissiàencia do Partido Proletario, exige do 
Tribunal Eleitoral o registro do Partido Comrnunista. .() 
proletariado. Sr. Presidt-nte, saberá como responder, no mo
mento orpor!uno. ás manobras tendentes a afastar seu unico 
partido rle classe das eleições que se vão realizar. E nova
mentP renito: no caso dessas eleicões se realizarem. não se
rão essas tramoias que lograrão impedir que o Part.ido Com
rnunista tenha aqui não um. mas varias representantes. A 
nos~m voz continuará a fazer-se ouvir neste recinto, gritando 
ás barb~$ das camarilhas dominantes as verdades que e!las 
não suslam de ouvir. 

Sr. Presidente, vou proceder á leitura do vibrante ma
nifesto com que os companheiros do Syndicato dos Bancarias 
protestam contra a prisão e a ameaça de deportação do seu 
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camarada. Augusto Besuchet, prisão da qual já. me occupei 
nesta tribuna. 

Eil-o: 

"Aos bo.ncarios ! A todos os trabalhadOres I - O Gover
no constitucional deporta clandestinamente um companhei
ro nos.~o! 

Companheiros ! 

Vimos denunciar aos trabalhadores que no dia 20 foi 
preso nesta capital, enviado em segredo para São Paulo e 
de lá deportado para o estrangeiro, o nosso companheiro Au
gusto Besouchet, dedicado militante syndica.l, membro da 
Commissão Executiva da Con!ederacão Geral do Trabalho do 
Bra·sil. 

Esta violencia do Governo constitucional contra os tra
balhadores, em nada se distingue das violencias e arbitrarie
dades do governo discrecionario. 

O companheiro Augusto, em 1931, por sua. acção anti
guerreira e anLi-imperJalista, foi preso no proprio local de 
trabaiho, no Banco do Brasil, deportado para o Uruguay e 
afastado dÕ emprego. Regressando ao paiz eJD 1932, foi no
vamente preso e mais uma vez deportado. 

O chamado regime constitucional encontrou no seu 
posto de luta pelos interesses da população laboriosa, e jus
tamente por isso volta o governo a deportai-o, demonstrando 
assim, claramente, que a Constituicão, a lei, os direitos e as 
chamadas garantias co:r.stHucionaes, são letra morta quando 
os interesses das classes dominantes assi_m o exigem. -
Quando -se trata de atacar os interesses do povo, quando se 
trata de impedir a luta contra a guerra e contra os mesmos 
quando se trata <le esmagar a luta reivindicaàora dos traba
lhadores, quando se trata de destroçar syndicados o governo 
pa~sa por cima das leis que a tanto não o autorizam. 

Companheiros ! 
Lutemos contra a reacc;ão ! A depor taç!io do nosso com

panheiro 1\ugusto é uma experiencia que o Governo faz 
para tomar o pulso do~ trabalhadores. 

Lutar contra a rea~ção é uma qu('~tão vital para os tra
balhadores f Conseguir &. volta de Augusto e a sun libH<iade, 
é vibrar um golpe na rcaccão que ameaça esmagar todos os 
DOEsos direHo.;, direito de reunião e de gréve. direito de pro
testo. lihPrrlade e autonomia syndica ' J iberdade de impr~nsa 
proJetaria I 

Organizemos immediatamente. nos loca"'s de trabalbCJ, 
"comités pró-liberdade de Aug-.Jslo Besoucbet"l 

Facamos manifestações de protesto, enviemos telegram
mas e cartas aos jornaes, protestemos junto ao governo I 

Companheiros 1 

Lutar pela liberdade de August<J Besoucbet e de todos <>! 
presos sociaes, é lutar pela nossa propria liberdade ! E' lutar 
contra a reaccão, o integralismo e a guerra imperialista l 

(a.) O Comité bancaria pró-liberdade de Augusto Be-
$Ouchet. 
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Prote3to enviado tlQ Ministro da Jwtiea 

Pelo Comité Bancaria Pró-Liberdarle de Augusto besou
ebet,_ foi en...-iado ao Sr. Vicente Ráo, ministro da Justiça, o 
segumte telegr.amma: 

"Ministro da Justiça - Nesta. 
. Protestamos vehementemente desappare~imPnto banca

riO Augusto Besouehet, após prisãe arbitraria ef!ectuada :n• 
dia 20. 

J!:.x ;gHnoo. liM l."daôe 11nmedJata companheiro victima vio
tenc ia policial. 

C Comtte li<.mcari u Pró-LL1Jt!rdtWe ae Augusto Besou
chet." 

~gora, Sr. Presidente, venho protestar em nome do 
Parlldo contra a escandalosa falsificação dos resultados da 
eleição procedida no Syndicato Unitivo dos Ferroviarios da 
Ceotral do Brasil, pelo coronel Mendonça Lima. 

Apesar de todas as perseguições movidas por aqueUe 
truculento _coronet á .iunta governativa do Syndicato, apesar 
da suspensao de 57 companheiros, apesar da r eacçã.o policial 
coro o fechamento do Syndicato e a dispersão dos comícios 
.do~ ferrovia:ios pela Pulicia Especial a cannos de borracha 
e as bombas de gazes Jacrimogenios, apesar de Loda l\ sorte 
de compressão, de ameaças e de vio!F>ncia.s, os proprios jor
naes burguezes eram obrigados a confessur que a junta. go
vernativa vencera em toda a linha, por uma esmagadora 
maioria de votos. Affrontando as iras desse administr.ador 
atro.biliario, que ao mesmo tempo que f avorece a assignatu
ra de contractos escandalosos com grandes firmas estrangei
ra:~, persegue os trabalhadores da estrada e crg .. niza para 
esse !Jm uma policia mterna chefiada por um réc.. confesso 
de gatunagem, que priva de sua intimidade e é a figura 
mais importante de seu gabinete. affrontando. como eu di
Zia, a co!era mesquinha desse dírector sem escrupulos, ca
paz de todos os cr!mes - sem intelligencia, sem compostu
ra, sem idoneidade moral - os bravos companheiros da Cen
tral do Brasil soube r·am dignamente cumprir o seu dever. 
Mais de tres mil ferroviarios votara m, a peito descoberto; 
na chapa. que representa a vontade de luta dos traba lhado-. 
rcs da Central do Brasil: a chapa da junta governativa. Nos 
ponlos mais importantes, a chapa do coronel foi batida em 
toda a linha. Na séde do Syndicato, no Districto Federal, em 
seccõE:s importantíssimas e fundarnentaes · corno Maritima, 
São Diogo, Engenho de Dentro, os candidatos forgicados pelo 
'coronel tiveram votação irrisoria e mesmo nulla. emquantc. 
a. chapa da coragem, da altivez. da honra, da bravura dos 
op~:rar~os da CE:ntral obtinha um triumpno esmagador. Em 
succur~aes apontadas como reductos do coronel fub·icadtJr, a 
chaP'il- dn junta governativa ou vencia. ou obtinha resultado~ 
acima de qualquer espeetaiiva. O silencio feito pela impren
sa burgueza ante- bontem e hontem, Sr. Presidente, eru torno 
dessas elPicõe:;;, nãc. deixava duvida alguma sobre to trarnoi:;. 
qup. se estava preparando. Trinta e seis horas já se haviam 
passado sobre o pleito, quando o Ministerio d~> Trabal.ho bo
tou a cabeça de Côra para annunciar o seguinte resultado: 
Junta Governativa. 3. 003 votos; chapa do Coronel Mendon
ça Lima, 3.016, "falt.ando duas seccões do Norte e duas de 
Lafayelte", dizia o communicado daquelle mini~;terio poli
cial. E ahi é que eslava o dente de coelho. As quatro se
cções que faltavam, é que iriam dar a "victoria" ao coro-
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nel. E para i;;so, foi que este f::z embare'lr n .. '\;l ~ ·' "'Tit ~
honl,)m n ,.,..,nf'r:' ·)r. , .. _ · ~ - , ...... ni~.- ,. ,,. ,...~ 

dar um geito na trapaça. Quero, Sr. Presidente, chamar a 
atlenção de V. Ex. Pé"" o · ---· · inte fac.to. bastant.P eXfH' ~;;
sivo: ainda mel'mo que o Coro11t>i Mendonça L1ma tenha a 
suprema coragem de levar por dP.ante essa fals!f ·r:r1çi'io. a in
sig·nificanle maioria de sua votacão sobre a votação por elt; 
proprio confessada na chapa d'l Junta Governatíva prova 
que esta, tendo levado e sustentado uma luta em flag-rant :: 
desegualdacle de cond:cõe~. t\ que realmente reprPsen~a o! 
interesses, os senliml'::J\(\• e as a'rír~QÕi!s dos compantteJrOs 
ferrov1arios da Cenl ral do Brasil. O Coronel .\~r·rtrlntlt::t Lima 
affi rmava que a .Junta Govrrnativa nfio tinha nPnh'l'n pt'""'ti
gio e era repnrliarl" mP~n,n pt>lll corporação. E '! ' :; qn~ 
mais de tres mil ferr oviarios enfr~ntam as trnnP • i;J~ ri~ ~~~a 
policia provocadora e derrotam de mono esm:~garlor a ~ha
pa n:1~ciria c!•F p t·atM rlt> ll'nf ilh rt~ offertados pP\o Coror.(' \ 1 
meia dl17 i:J rle infelize:;; e rlesgracados trahidorl'!' "'" " n~to 
ene~gJcamente, Sr. Pre~idente: não :;6 contra :1 ~ nr"''O(':JC:ÕPS 
do Coron!'l :\l f'n rlon<;a Umn. provocacl'í~$ QllP j á e!'H\~ •,s. 
got.ando a paciencia dos ferroviarios da Central. como con
tra a participação do Ministro do T rabalho nesse caso. 

Procurado por um~ commi ssão de ferroviario3 o·t ·' fo
ram protest a r perantP ;>llP cont r·a o orcnr·rido "m m11i!::~~ se
ccões. praticado pelos l acaios do Coronel. o Sr. Agamemnon 
Maga!hãe:; teve a coragem de dizer, ".iu~tifica ndn-as" que 
é sempre a!.'sim, que toda eleição é, no fundo, uma fraude, e 
outras coisas do mesmo estylo. 

Sr. Presidente, qul'rr• sem ela ventos. colhP temnP~1 fldes. 
Deante do inominavel abu~o. não vaoillem um in!'tantf:- O!! 
.companheiro!' dil C!'ntr aí. 1'\ão se deixem ven~"r ·.~L, ·p~ro
rismo do Coronel. Não desanimem . Cerrem file iras Prn tol."
no de seus verdadeiros dirigentes. Organizem e preparem a 
luta pelas suas reivindicacões. RC!spondam á offensiva poli
cial de Mendonca Lima. com sua v igorc~sa cut•l t·a , .J : · a c '' " 
pi'Oletaem. A' Juta! A' v ic toria ! N'ella tereis (I apoi0 dt:- todc 
o proletariado consciente do Brasil e de suas •>r:::miza~õ-?s. 

Tenho dito . (Muito bem..} 

O Sr . Presidente- Tem a palavra a Sr. Acyr :'11edeiroe. 
(Pausa.) 

Não está presente. 

Não ha mais oradores inscr ip tos . (Pausa.) 

5 

O Sr. Sampaio Corrêa- Peço a palavra . 

O Sr. Presidente - Tem·a palavra o nobre Depnt11õo 

O Sr. Sampaio Corrêa - V. Ex. e a Camara, Sr. Presi
dente, conhecem a austeridade do illustre Deputado Sr. Au
gusto Leite, representante do Estado de Sergipe na Assem
bléa Nacional Constituinte. 

A palavra de S. Ex. merece a cada um •i~> n···~ ~~· .• r::ie 
r espeito e ninguem se ·animará a pol- a em duvida. De outrv 
lado, Sr. P residente. sabe V. Ex ., sabe a Cama r a. :->abe o Paiz 
inteiro que as queixas contra as arbitrar iedarles prati rarlas 
por alguns dos int erventores, que se candirlataram á PrP~i
dencia dos Estados que administram provisoriamente, estão 
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chegando diariamente de todos os recantos do Brasil, vind!> 
até ao conhecimento do Superior Tribunal Eleitoral que, 
ultimamente. conforme tive opportunidade de mostrar des
ta tribuna, alludiu até á possibilidade da annullação do p iPi
to em varias circumscripcões da Republica por conta mesmo 
destas pressões e violencias exercidas pelos interventores 
que pleiteiam o governo dos Estados que dirigem. 

Não é, portanto, de surpreh ender, Sr. Presidente, nem a 
mim, nem a V. Ex., nem á Camara o telegramma que acabo 
de receber do Deputado Augusto Leite, cuja palavra merece 
de todos nós inteiro credito, telegramma que diz: 

~volto appellar palavra autorizada eminente ami
go defesa librrdade Sergipe tentam sufforar agentes 
major Augusto l\laynard. Telegraphei seguintes t er
mos Presidente Superior Tribunal Eleitoral: "Per
mitta levar conhecimento V. E.'C. acaba ser dissolvido 
a bala comício eleitoral Partido oppcsição União Re
publicana, na Villa de Aquidaban, pela força policial 
Estado. Caravana era presidida pelo Dr. Eronides de 
Carvalho, supplente Deputado Federal, candidato pre
sidencJa Estado . Entre oradores caravana estava ad
vogado AJroalno Campos, que no dia 26 do mez pas
sado obteve habeas-corpus, unanimemente, para rea
lizar com1cios eleitoraes . Realização comício foi pre
viamente solicitada e concedida chefe policia. Res
peitosas saudações. - Auc;usto Leite." 

O teetegramma diz tudo. O Tribunal Eleitoral nelle en
contrará mai8 um motivo para, de futuro. annullar as ele•
çõ~~ que 5t> venham a realizar no Estado de Sf'r,~tipe. se a 
si1mr('iio •ivPr ou continuar a ter o mesmo panorama de tru
culencia com que se está apresentanrlo até agora. 

Chamo a attl:'ncão de V. Ex. e ainda confio ~m qu" o 
illuc:tr~ SL Ministro da Justiça, que é jurista, re-presentante 
do Estado de São Paulo, venha a comprehender não é pos
~:iw·l continue semPihant.,- e~tnrlo dt> coisns. porque ~obre os 
homens do Governo actual pe::a esta forminavel re!:pon::a
bi'idade: a de impedir, pela dh:piicencia tnlvf>z P<>la pouca 
irnr•ortanr. ia ligada aos dPverP.s que comprtt:'m a cada um de 
nós, a defin itiva reorganizaçíio do Pai?., após o período !"e
w•1nr õonnrio que temo~ nt ravessado. 

Não caberão. Sr. PresirlE>nle. queixn:: contra a ;ninor'a 
or.nn!'icionista, QUI.' se tem limitarlo a apontar os diversos tu
mores. esperando que elles sejam convenientemente rnsga
dM a tP.mpo. Noto que nccusam a min oria até quan{lo pro
enra fi~ralir.a!" os trabalho~ da Camara dos Deputados. como 
é ctn "~'U precint1o dc>vPr: minoria que de.c:e,ia collnhorar, r es
pPifnnrfc> a• drlibPrn(,'iíc>s da maioria e que, por isso mesmo 
nnnntn r.n~n~ . pOT'ITIII? não St' porlrrá rlivorciar rln nopnl:J•:r•o 
bra~i!Pira a qual l"Cpclle. !"'m ab~oluto. semelhante prat.ic!t. 
em matf'ría de tão alt.a re!P.vn.ncia quanto a da <>scolhn rlos 
r"''r"o"ntant~> s da naçfto na futura Camara dos Deputado~ e, 
sobreturlo dnqnP!les que devem elaborar as cal'tas constitu
ciona<>~ rlO$ E$lado3 . 

Fica. portanto. lavrado mais um protesto contra os actos 
de arbítrio que estão sendo commettldos por alguns dos In
terventores, candidatos ao governo dos Estados que admi
nistram. não bastando rnPsmo. rara algun_s casos. sequer o 
afastamento, nas vesperas do pleito, de alguns delles ••• 
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0 SR. AnoLPHO BERG.AM!N! -E' uma mystificacão. 
0 SR. Cu!fHA VASCONCELLOS - Como governista, declaro 

que a critica de V. Ex., nesse ponto, é procedente. 
O SR. SAMPAIO CORR:tA - .•• afastamento que ape

nas serve para illudir, mas que não despe o Governo Fe
deral das responsabilidades que lhe impendem nesse pleito. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr . .Adolpho 1lergamini requer e obtem permissão para 
!alar da bancada. 

6 

o Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Dois motivai, 
Sr. Presidente, trazem-me, no momento, á. tribuna. O pri~ 
meiro é desincumbir-me do. encargo que me attribuiu o pre
zado companheiro de representação, Sr. Deputado Mozart 
Lago, o qual, impedido de comparecer hoje, me solicita leia, 
da tribuna, a seguinte carta por S. Ex. recebida: 

YR.io de Janeiro, 26-9-34 - lllustre e prezado 
amigo DI". :Mozart Lago - Saudações cordiaes. 

Passo ás suas mãos, annexo, telegrammas e ou
tras informações sobre o angustioso momento que 
atravessa Parahyba. 

Sem exagero, as violenc,ias praticadas ali pelo G<l
verno do Estado que obedece á direccão politica a 
partidaria do Sr. José Americo, Embaixador no Va
ticano, visam destruir a opposição. Perturbando •l 
trabatho eleitoral com a su!l. preoccupação de aterro~ 
rizar para evitar a victoria do Partido Libertador, na 
capital e outros· municípios, nas· eleicões de outubro 
proximo; o ex-ministro da Viação e a gente da situa
ção praticam agressões de toda sorte, ameaças a jor
nalistas, impedimentos da circulação de jornaes op
posicionistas, vandalismo dos agentes da policia qne 
dissolvem comícios publicas de propaganda eleitoral 
varrendo a bala, ferindo diversas pessóas, inclusive 
mulheres, crianças, etc. 

Pedindo ao meu prezado amigo que, pela sua 
brilhante palavra e seu amor patriotico lave ao co
nhecimento da Nação estes factos, que, deprimem a 
civilizacão do nosso Paiz e são verdadeira intranqull
lidade, panico e terror para a íamilia parahybana. 

Agradece e abrs.ça, o seu admirador,' amigo e 
obrigado - Eduardo Fernande$. RIJa Itú, 16, largo 
dos Leões." 

Seguem telegrammas e informações: 

Novos appeUos da oposição parahybana 

Ao Coronel Eduardo Fernandes íoi transmittido 
o seguinte telegramma: 

"João PessOa, 23. - O Partido RepubHcano Ll
bertador solicita entender-se GOm o Ministro da Jus
tiça, o Presidente da. ll.epublica e os .JOn•a•:~ •·.x, " ''"ll.l 
a situação de terror da Parahyba. Vidas ameaç;.;das .. ·.) 
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eomicio Libertador na praca 1817 ioi dissolvido a 
bala. Ha feridos. A herma do saudoso João PessOa 
assistiu o :facto . O jornalista Luiz Oliveira foi agre
dido na rua principal . Os jornaes nossos não podem 
circular devido pressão. O governo fed eral poderá 
indagar dos acontecimentos por inter"medio do juiz 
federal, do Procurador da Republica e outras autori:
dades. Saudações. - Antonio Botto. - Galdino Sal
lea. -Carlos PesstJa. -Modesto Aquino . - Ern~ni 
Saturo .... 

A opposição parahybana cl1.1.ma em vão para o Gt>verM 
Federal 

João PessOa, 22 (Diario de Noticias). - Não se 
conhece aqui o resultado das providencias do governo 
da Republica contra o vandalismo dos agentes da P.)
licia no dia i5 do corrente, nesta cidade, dissolvendo 
a bala o comício publico de propaganda eleitoral do 
Partido Libertador no qual foram feridas varias pes
sOas, inclusive mulheres e crianças. 

Aggres3áo a um jornalista· 

João PessOa, 23 (Diario de Noticias). Conti-
nuam as agressões dos partidarios da situação. O 
jornalista Luiz de Oliveira foi agredido na rua prin
cipal. O embai::tador do papado, Sr. Josó Americo, está 
perturbando o trabalho eleitoral com a sua prenc
eupacão de aterrorizar para evitar a victoria do l'al."
tido Liberatdor na capital e em outros munieipios nas 
prorimas eleições. 

Continuam as violencias na Parahvba 

A situação de terror não se modificou 

João PessOa, 25 (Do nosso correspondente) - A 
cidade permanece ua situação de terror. H ontem os 
jornaes libertadores tentaram circular sendo rasga
dos, publicamente, nas ruas principaes da cidade. 
pelos agentes de policia. 

O Secretario do Interior e o Chefe de Policia 
continuam indifferentes aos varios disturbios que têm 
surgido. A situação é gravíssima. O governo não pu
blica os telegrammas das• autoridades federaes. 

Quasi toda a população, exaltada, est.â ao lado 
dos libertadores. 

A policia espancou João Batoxta, empregado dl) 
Ministerio do Trabalho, porque estava lendo jornaes 
opposicionistas. 

Os estudantes estão promptos pa.-a venderem as 
tolhas da opposiçã.o. 

Espancado e preso um suppEente de juiz federal 

O Directorio Popular da Parahyba, por seu pre
sidente Sr. Manoel Emygdio de Souza, transmittiu
D03 bontem o seguinte telegramma, que é bem o me-

c . D . -VOLUME V 25 
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lhor attest.ado da exaltação e do desespero que la
vram na terra onde o Sr. José Americo quer mandar: 

"João Pessôa, 24. - Com pesar venho communi
car a situação dos nossos amigos, aqui, a qual, á me
dida que se approxima o pleito, sentem-se mais das
garantidos. H ontem á tarde foi desacatado physica
mente e immediatamente preso e desrespeitado o Co
ronel Benicio Paiva Cavalcanti, fazendeiro, supplente 
de juiz . federal e membro do directorio do Partido 
Popular local, pelo delegado especial José Pauliao 
Medeiros. 

Reina verdadeira intranqu:!idade eritre as fa-. 
milias dos membros da opposição, dadas as constan
tes ameaças de desacato, com o objectivo de implan
tar o terror entre os eleitores populistas. Não sendo 
tomadas medidas garantidoras dos direitos dos ci
dadãos o pleito resultará uma completa nullidade de 
vez que contamos com noventa por cento do eleito
rado ao qual será vedado o sagrado direito de Livre 
manifestacão pelas bayonetas officiaes. - Manoel 
Emygdio SoM:: a, pelo Directorio Popular." 

Um appello endereçado ao Coronel A'llilll Lins 

_o\inda sobre a delicada crise politica que aquelle 
Estado atravessa, recebeu, hontem, o coronel Avila 
Lins o seguinte telegramma, cuja divulgação solicita; 

"João P essóa, 24. - Situação Parahyba verda
deiro terror extgindo sua presenca Rio levar facooa 
pessoalmente Presidente Republica, Ministro Justil;a, 
pedir observador politico. Não ba exagero. A policia 
mandou aprehender jornaes no Recife e insinua os 
gazeteiros a não vender os jornaes opposicionistas. 
Luiz Oliveira, redactor "Brasil Novo" revistado publi
camente na presenca do Juiz Federal e do Desembar
gador Souto Mayor .- Dr. Horacio Almeida e o padre 
Mathias Freire cogitam de assassinatos. Co=unique 
Cardeal Leme que poderia agir junto do Arcebispo e 

do clero. Familias parahybanas aterrorizadas. Abra· 
ços. - Antonio Botto. - Galdino Saltes. -Severino 
Lucena. -Carlos Pessóa. -Modesto Aquino. -José 
A vila Lins. - Ernani Satyro. - Lu.iz de Oliveira." 

Eduardo Ferr.andes. 

N. B. - Não se conhece em Pa.rahyba o resul
tado das providencias pedidas e que foram prometti
das pelo Governo da Republica - E. F. 

Lido esse documento, assim como os retalhos de jor
naes que o completam, Sr. Presidente, passo a tratar do 
·outro assumpto que me trouxe á tribuna.. E é este: o povo · 
carioca foi inteirado, ho.ie. da reali~acão, com finalidade 
exclusivamente eleitoral, da creacão de novos quadros, me
lhor diriamos, de "viveiros eleitoraes", feita pelo Par~ido 
Autonomista na pessoa do seu chefe. candidato ostensivo 
á substituicão de si proprio na Prefeitura do Districto, se
nhor Dr. Pedro Ernesto. 

Vou ler, Sr. PrHsidente. afim de ficar constando dos 
Annaes e para maior divulga;:.ão e conhecimento pubH~o. 
uma parte do que fez, ao deixar o cargo - simuladamente. 
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aliás - na interventoria. o referido delegado de confiança 
ào chefe do Governo. Creou os seguintes cargos, sob o pre
texto de dotar a cidade de um novo servico. qual o do 
policiamento, que, até então, estivera affecto ao Governe> 
Federal: 1 inspector geral. sem vencimentos; 1 assistente, 
sem vencimentos; 4 sub-inspectores. a 2:200$000; 1 }GTJS'll
tor jurídico, a 1 :500$000; 36 chefes de postos. a i :500-SllflO; 
72 commíssarios, a i: 000$000; 36 escripturarios, a 625$000; 
72 fiscaes, a 600$000; 36 serventes, a 300$000; 25 guardas
interprete, a 800$000; L500 guardas. a 300$000: i almoxa
rife, a :l :200$000; i ajudante. a 800~000; i chefe do serviço 
medico, a 2:000$000; i medico assistente, a :1 :800$000; 4 
medicas adjuntos, a :l :200$000; :l auxiliar technico do ga
binete medico, a 750$000; 2 professores de educacão phy
sica, a f:õ00$000; 2 chefes de seccão, a 2:000$000; 2 pri
meiros officiaes, a f :250$000; 4 segundos officiae,:, a 
i :000$000;. -i terceiros officiaes. a 750SOOO; 4 quartos offi
ciaes, a 625$000; 6 praticantes d<> offic!aes. a 500$000; 2 en
carregados de material, a 609$000; i ·encarregado de con
servação, a 600$000; 1 porteiro. a 600$000: 2 contimws. a 
!580$000: 10 serventes de 18 classe. a 450$000: 2 vigias, a 
350$000; lO trabalhadores. a 300$000, e 2 motoristas a 
550SOOO. 

Não vem a referida relacão acompanhada da somma do 
disp~ndio a ser effectuado. Aliás. essa pratica está ~el':l.CJ 
adaptada de ha certo tempo para cá, com o intuito wi.Jnnta 
de mascarar o montante das despesas que cada uma .-:~ssas 
reformas - melhor diriamos: creacões de cargos e amnli l
eões de quadros - acarreta á populacão, ou, seja, ao con
tribuinte. 

Um calculo, porém, feito apressadamente dá-nos a no
ticia do montante desses gastos - mais de cinco mil contos 
de réis f 

Sr. Presidente, protestámos. vez~s diversas, contra o 
que agora, ás vesperas da eleição, acaba .de se ultimar. A 
creação da. Guarda Nccturna. ou, melhor, a passagem rlesse 
serviço para a Prefeitura. é, evi·dentemente, consummada 
com o objectivo de conf.emplar dedicações políticas e arre
gimentar enbos elcitoraes, o:ue a~segurem o desejado trium
pho eleitoral do Sr. Pedro Ernesto. 

Deve recordar-se V. Ex .• Sr. Presidente, de que, em 
aparte, o Sr. Deputada Amaral Peixoto declarára que a 
Guarda Nocturna não passaria mais para a esphera muni
cipal. As contingencias, porém, obrigaram o Interventor, 
como Presidente e Chefe ostensivo de um partido, a capi
tular, deixando mal a palavra proferida, neste recinto, pelo 
illustre -representante do Districto, cujo nome, com a devida 
venia, citei ha pouco. . 

sustentei, e commigo outros representantes do pova 
carioca, que não se tratava da creacão de um serviço. Vou 
pOr em relevo essa circumstancía. No QUadro de funccio
narios que acabei de ler. encontra-se, para a Guarda No
cturna, um consultor jurídico .•• Alguem me dirá. o '!Ue vae 
faze1· um consultor juridico na Guarda Noctmna ? O que 
se pretendeu foi collocar ahi um amigo do peito. 

Para a Guarda Nocturna ainda. Sr. Presidente, temos 
"guardas-interprete". Encontramos. mais, um serviço me
dico, com chefe, assistentes. quatro ajudantes e um auxiliar 
t.ech:nico do respectivo gabinete ..• 

E a Assistencia Municipal .lá não foi, muitas vezes, re
formada ? Não teve os seus quadros de funccionarios e :m-· 
pregados ampli~dos, elevando-se a despesa, que era, antes 
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da administração aetual, de cinco mil e poueos contos, o. 
1 3 mil contos de réis ? Para aue um novo se:rvico medico 
autonomo, na Guarda Nocturna ? 

Ainda, Sr. Presidente, temos nesse quadrD f. 500 guar
das, com 300$000 de vencimentos. 

Perguntaria: por que LSOO guardas? 
O servi;:o de po1ioia comtitue, hoje, em toda parte do 

mundo, uma especializaçãQ. 
Por que se fixou em :L500 o numero de guardas? To

dos os J~gradouros publicas vão ser policiados pela Guarda 
Nocturna Municipal? 

Affirmativa, que seja, a resposta - quantos são esses 
logT"adouros e, consequentemente, quantos homens terão de 
os policia•? Qual o quarto de serví~o de cada um desses 
homens? 

Nenhuma dessas interrogaQões !oi devidamente estu
dada. 

Mil e quinhentos guardas nocturnosi Podiam ser mil, 
ou dois mil, porque a verdade é que se encontrou esse ai~ 
garismo empiricamente. Não houve qualquer objectivo de 
se dotar a cidade de um serviço efficiente. de um ser-vice 
capaz, de um serviço préviamente delineado pelos compe
tentes, sujeito á apreciação e á critica daquelles que na sua 
organiza cão pudessem collaborar. 

E tanto isso é certo que, surdo a todos os clamores e 
protestos, o Sr. Pedro Ernesto baixa o decreto creando a 
Guarda Nocturna Municipal no dia mesmo em que realizou 
a mystíficacão de deixar o exe:r~icio do cal'g'O, de se afastar 
transitoriamente do poder. 

Tenbo, porém, Sr. Presidente, uma prova a mais, se 
as a quo me reporto não são sufficientes. Essa prova mais 
reside na simples enunciação dos nomes contemplados com 
os cargos. 

Vejamos. Para um dos cargos de sub-inspector: Lou
renco Mega. Não ha, no Districto Federal, qUem ignore que 
o Sr. Lourenço 1\l.ega é poHtiilo. Representou o Districto no 
Conselho Municipal. Fez eleitorado, e, por via dessa no
meação, arregimentam-se-lhe as !orcas, ás portas do pleito. 

Outro: João da Costa Pinto. 
Não existe, na Capital da Republica, quem, por igual, 

desconheça que João da Costa Pinto é elemenU:l eleítoral, 
havendo, tamhem, feito parte da .Assembréa Legislativa da 
Cidade. 

Os meus presados collegas j omalistas, que aeompanbatn 
os factos e o desenrolar dos acontecimentos cariocas, seriam 
testemunhas - se necessario fosse para elles appellar -
da rigorosa verdade do quanto estou asseverando. 

Outro nome, Sr. Presidente: Sizinio Carreira de Oli
veira. Foi intendente munícipa[, mais conhecido por Car
reira de Oliveira. Alistou alguns amigos e, ha poucos dias 
ainda, em entrevista. que concedia a um orgão de im
prensa desta cidade·, declarava que, na parochia que reputa 
sua - a de Jaearépaguá - elle seria o fiel da balança. 
Dois grupos dispunham de força; um, tendendo ao Partido 
Autonomista; outro, maniiestando-se a fawr da Frente 
Uníca. Essas forças equilibrar-se-iam e elle, Qarreiro de 
Oliveira, seria o ''fiel da balança": para onde elle pl'open
desse, ahi estaria a victoria. 
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Eis que, Sr. Presidente, dada essa entrevista, vi
nha logo a nomeação do Sr. Carreira de Oliveira, para que, 
como "fiel da halança", elle e seus eleitores decidissem do 
triumpho eleitoral, que se presume poder conquistar na. 
parochia de Jacarépaguá . 

Ha um outro cidadão, nomeado sub-ínspector, e esse 
- digo-o francamente - não me consta tenba feito alista
mento eleitoral: é o Sr. Cypriano Moura Carneiro. 

Os oollegas de imprensa co'nbecem-no. Vejo ·daqui que 
todos estão sorrindo . Não preciso dizer mais nada; con
tento-me coro o sorriso dos illustres conírades, porque elle 
é significativo. 

Vê-se, Sr. Presidente, que ao contribubt.e carioca se 
impõe, por motívos pedestres, por motivos t"leitoraes, com a 
ambição de se perpetuar o presidente do Partido Autonomis
ta no Governo da cidade, um onus pesadíssimo a mais, de 
cei:ca de dez mil contos por anno, sem que ao menos, em 
troca. se lhe offereca um serviço organizado, tle molde a ali
mentar a esperança de produzir resultados apreciaveis. 

Occorre salientar que, ainda. neste momento, ao que li, 
ba uma commissão nomeada. e com os e;;tudo, preliminares 
feitos, commissão constituída de represental!.~es do interven
tor e do Governo federal, encarregada de venf1car quaes os 
serviços que devem passar da União pa!'a o !J•stricto Fede
ral e quaes os que devem continuar com a União Dentre 
estes - assim se manifestou a Commissál), cc.>ru:oante,, repito, 
noticias divulgadas sem discrepancia em tvuos os jornaes 
cariocas - está o de Policia, Todos compr t hcndemos, por 
maiores que se.jam os nossos desejos de coníe•·IT a autQnomia 
ao Districto, todos comprebendemos - '!'mquonto a União 
t iver a sua residencia aqui - ser curial caiba á Vnião a su
perintendencia do serviço que diga respeito á sua defesa, 
ahi incluído. portanto, o concernente ao policiamento, ou 
de policia, latu sensu . 

. Para avivar a memoria do snobres collegas, accentuo 
que, tamhem. a commissão aludida opina pela passagem dos 
servíccs de agua, vehículos e illuminacão, etc., para a Pre
feitura, mas os serviços de policia fioariazu com a Umão. 

Se assim é, Sr. Presidente, como a ver tigem eleitoral 
l&vou o Interventor a sobrepõr-se a esse estudo que está 
seodo feito por uma commissão mixta, e na qual elle tem 
representante? 

Antecipou-se á conclusão desses estudos, avocando ao 
Distr icto, para o que os desmembra da Onião, os serviços 
de policia, chamando-os de Policia Municipal, o que mais 
não é do que as proprias Guardas Nocturnas, que passam de 
esphera fedenl para a municipal. 

Sr. Presidente, não se respeitam condições nem dita
mes da boa adm inistr ação, da moral administrativa; não se 
observam as exigencias mais elementares impostas pelo 
b--sm publico. O de que se trata é de arregimentar eleitores; 
acenar com os cargos, favores e propinas áqueiles que 
possam conduzir um grupo de eleitores de cabresto. 

A denuncia que desejava fazer era esta: a de chamar 
a attenoão do carioca para o.s males que o ameacam; de 
todas essas loucuras eleítoraes, quem vae receber os en
cargos é o contr-ibuinte. 



Ciim arl'-clos Der.U:ados· Impresso em 081101201 5 09:29 . Págha 24 ele 34 

-tOS-

.A Revolução, tão bem nascida e tão mal conduzida de
pois rla victoria, trouxe beneficios, mas lambem onus que 
desencantaram a Nacã.o mteira. 

Com magua, porém sinceramente o digo, em nenhum 
Estado, em nenhum canto do territorio nacioual, em sector 
algum do Brasil, os prejuízos e sacrifícios foram maiores 
do que os infligidos ã Capital da Republica. 

O carioca tem soffrido as consequencias ruinosas. Infe
lizmente, a anarchia, a desordem, a dissipação dos dinheiros 
publicas, com finalidades eleitoraes, são tão pesados, são 
tão gravosos que não sei quando pode1·á o município carioca 
libertar-se desses males que o acabrunham. 

Disciplina na orientação, não exis~e t~r. Presidente; 
ordem muito menos. E para se avaliar a exteusão dos des
mando·s que a política levou a adrniDJstrar;'Jl'l a praticar, 
basta accentuar-se que, emquanto uma [JOpo~ação inteira, á 
custa do seu suor, do seu trabalho e do seu mais ingente 
sacrifício, leva ao erario municipal 299 :nil Cúntos, de ar
recadacão por anno, o Interventor, presidtmte do ~artido 
Autonomista e candidato ostensivo de si proDrio á substi
tuição de si mesmo na Prefeitura, distribu~ 150 mil contos 
pelo ft~nccionalismo, cujos quadros ampliou e dilatou. 

E' elementar, Sr. Presidente, em administração que, 
no maximo, 30 o/o deve ser destinado ao pessoal; 40 % já é 
exaggero. 

No Districto, depois da administração polilico-eleitoral 
do Sr. Pedro Ernesto, temos, como disse ,para 200 mil contos 
de arrecadação, 150 mil consumidos em pessoal, o que quer 
dizer 75 %. 

Dizem-me haver alguem que, ha pouros dias, achou ser 
um grande administrador o Sr. Pedro Ernesto. Examinadas 
essas cifras e bem se pensando no conselho dos mestres. a 
consciencia de quem assim o proclamou - se é exacto que 
o fez - ha de estar, a estas horas, mergulheãa em profun
do arrependimento. Não quero que em Estad:> algum, menos 
ainda no Districto Federal, continue essa allucinacão, essa 
paixão eleitoral que desbarata as finanças, destróe a admi
nistração, anarchisa, por completo, os serviços, transfor
mando a Prefeitura num cháos como aquellc que, estarre
cida, a população observa. (Muito bem; muao bem). 

7 

O Sr. Thiers Perissé - Peco a palavra, Sr. Presidente, 

O Sr _ Presidente - Tem a palavra o nobre De!)utado. 

O Sr. Thiers Perissé (Pela ordem) - Sr. Presidente, por 
intermedio desta ·Casa, e com sua. approvacão unanime, en
viei ao Sr. Ministro. da Justiça um requerimento pedindq 
S. Ex. informasse se havia qualquer dec!·eto do Governo 
Provisorio desofficialisando a Guarada Noctorna do Dis
t:rieto Federal ou concedendo seu encampatúento pela Pre
fei~ura desta CapitaL 

Até este momento, nenhuma resposta nos foi dada. 
Assim, apenas pedi a palavra para lamentar a desconsidera
~ã.., do titular da Pasta da Justi~a para com esta Casa do 
Parlameuto. (Muito bem•). 
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O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submetter 
a votos, o segui~te 

REOUER.IMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Requeiro, em homenagem á passagem da data de 3 dl3 

Outubro, não seja dada Ordem do Dia para amanhã. 
Sala das Sessões, 2 de Outubro de 193,, - Renato 

Barbosa. 
Approvado. 

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

Vai-se passar á Ordem do dia. 

Comparecem mais os Sr-s.: 

Alberto Diniz, Joaquim Magalhães, Waldemar F alcão, 
Leão .Sampaio, Figueiredo Rodrigues. Xavier de Oliveira, 
Alberto Roselli, Pereira L ira, Souto Filho, Solano da Cunha, 
Simões Barbosa, Valente de Lima, Izídro Vasconcellos, Sam
paio Costa, Ruy Santiago, Adolpho Bergamini, Raul Fernan
des, Fabio Sodré, Francisco Marcondes, Ribeiro Junqueira, 
Waldomiro Magalhães, Antero Botelho, Antonio Jorge, Annes 
Dias, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Gaspar Salda
nha, Minuano de Moura, Cunha Vasconcellos, Vasco Toledo, 
Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald Possolo, Walter 
Gooling, Ro~ha Faria, Roberto Simonsen, David Meinicke e 
Moraes Paiva (38). 

Deixaram de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Clement.ino Lis
bóa, Mario Caiado, Manoel Reis, Cunha Mello, Luiz Tirem, 
Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Car
valho, Lino Machado, Magalhães de Almeida. Costa Fernandes, 
Carlos Reis, Adolpho Soares, Maximo Ferreira, .Agenor Mont&, 
Hugo NaJJoleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, José Borba, 
Jehovab Motta. Silva Leal, Martins Véras, Ferreira de Souza, 
Velloso Borges, Herectiano Zenaide, Barreto Campello, João 
Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro. Mario Domingues, 'Ar
ruda Gamara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sam
paio, Osorio Borba, Humberto Moura, Gued~ Nogueira, An
tonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Deodato Maia, 
J. J. Seabra, Priseo Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães 
Netto, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgard 
Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila Amaral, 
Homero Pires, Manoel Novaes, Gileno Amado, Aloysio Filho, 
Francisco Rocha, Arnoid Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, 
Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, 
Lauro Santos, Jones Rocha, Amaral Peixoto, Pereira Carneiro, 
Mozart Lago, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Cesar Tinoco, 
Alipio Costallat, Aeuroio Torres, José Eduardo, Gwyer de 
Azevedo, Buarque Nazareth, Bias Fortes, Mello Franco, · José 
Braz, Ad~llo Maciel, Martins Soares, Pedro Aleixo, Negrão de 
Lima, Gabriel Pusos, Augusto Vlégas, Delfim Moreira, José 
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.Alkmim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Simão da. Gunh~ 
João Penido, .João Beraldo, Furtado. de Menezes, Christiano 
Machado, Polycarp(} Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo 
Coelho Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, <lelso Machado. 
Campos do Amaral, .Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, 
Jacque.s Montandon, João Alves, José Ghristia~o. Plinio Co.r
rêa. de Oliveira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de 
Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado.. Moraes An.drnde, 
Almeida Camargo, Mario Whately, VergueirQ Cesa.r, Guaracy 
Silveira, Hyppolito do Rego, Zoroastro Gouvêa, José. Ulpiano, 
Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antonio 
Covello, •Cardoso de Mello Netto, Mora~s Leme, Henrique 
Bayma, SamiJaio Vidal, José Honorato, Domingos Vellasco, 
Generoso Ponc~. João Vi!lasbôas, Alfredo Pacheco, Francisco 
Villanova, Lacerda Pinto, Idálio Sardenherg, Nereu Ramos, 
Adolfo Konder, Aarão Rebe11o, Carlos Gomes, Simões Lopes, 
Demetrio Xavier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro 
Vergara., Raul Bittencourt, Ferreira Netto, Gilbert Gabeü·a, 
Waldemar Reikdal, Martins e Silva, João Vitac-a, Eugenio 
Monteiro de Barros, Milton Carvalho, Augusto Corsino, João 
Pinheiro, Horacio Lafer, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, 
Gastão de Brito, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Pinheiro 
Lima, Abelardo Marinho e Nogueira Penido (1.67). 

ORDEM DO DIA 

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

Não ha numero para se proceder á votação da materia 
constante da ordem do dia. 

9 

O Sr. Acyr Medeiros - Pel',lo a palavra, para explicação 
pessoaL 

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

O Sr. Acyr Medeiros (Para e:xplic~ão pessoal)- Sr. Pre
sidente, venho hoje a esta tribuna para apresentar á Camara 
um p:rojecto de lei que, espero, será approvado, diante da. 
manifestação desta mesma Casa, quando. aqui discursava. o 
meu mustre oollega, Sr. Waldemar Reikdal. Affirma-vam 
SS. EEx. os Srs. Deputados da maioria, que nós, componentes 
da b.ancada da minoria trabalhista, devíamos apr"esentar nos
sos projecto.s, pois a Camara. ~taria prompta. !lo vota.l-os, Te
parando, assim, os malefícios já apontados nest~ re!linto. 

No proposito de attender á deliberaoão em que estão os 
Srs. Deputados de approvar as medid!ls por nós formuladas 
~ apresentadas á Garoara, passt! a lêr, Sr. Presidente, I) se
guinte projecto de lei: 

Manda .suspender os descontos dos militares re
formados administrativamente e dos funccionarios pu
blicos postos em disponibilidade, e estabelece descon
tos nos vencimentos de 5 :000$ até 2G :000$, para 
occorrer ás providencias suggeridas pelo al't. H5 dij. 
·Constituição Federal. 

Attendendo- á situacão de penuria em que se en
contra a maior parte, ou quasi todos as militares e 
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civis, ref{)rrnados administrativamente os primeiros. 
e os funccionarios publieos de pequena categoria 
postos em disponibilidade, torna-se indispensavel que 
sejam tomadas nrovidencias urgenti·ssimas, afim de 
se evitar a invasão dos horrores da fome nos seus 
lat>es, pois a Constituição, no seu art. i 15, estabelece 
que o Poder se exercite "de modC> que p_ossibilite a 
todos exi<Stencia digna" ; 

Attendendo a que os militares inferiores e os 
unico e 19 das Disposições Transitarias da Consti
tuição Federal ainda não tiveram applicacão para os 
militares inferiores e os funccionarios publicas da 
pequena categoria, e que cria uma excepção odiosa, 
deshumana, incompatível eom os principias de Justiça; 

Atendendo a. que os militares inferiores e os 
funccionarios publicas de pequena categoria foram os 
primeiros reformados administrativamente, sem ne
nhum acto dos mesmos que justifique esse attentado 
aos seus legítimos interesses, e os segundos postos em 
disponibilidade nas mesmas condições ~os primeiros; 

Attendendo a que os militares inferiores e os 
cabe zelar pelo fiel cumprimento da Constituição, o 
Poder Legislativo do Brasil resolve: 

.Art. 1." Ficam suspensos immediatamente todos 
os descontos em folha de pagamento relativos aos 
militares r eformados administrativamente e funccio
narios publicas postos em disponibilidade, até que o 
Presidente da Republica providencie sobre o art. 18 
e seu paragrapho unico, das Disposições Transito
rias, pan aquelles que não foram beneficiados com 
a applicação do art. 19 das mesmas Disposições 
Transitarias da Constituição. 

Art. 2.0 Para effeito do cumprimento dos artigos 
iS e seu paragrapho unico e 19 das Disposicões 
Transitarias da Constituicão da Republica, fica o Go~ 
verno autorizado a descontar dos vencimentos de 
todos quantos exerçam funccão publica ou recebam 
dos cofres do Thesouro Nacional vencim~ntos meo
saes de 5 :000$000 {cinco contos) i O% de desconto 
mensal; de 5;100$000 alé 10:000$000 (dez contos 
mensaes), i 5o/c de desconto mensal e de i. O: i.00$000 
até 20:000$000 (vinte contos mensaes) 20o/o de des
conto mensal, afim de que se possa cumpt>ir urgen
temente, sem augmento de despesa., o art. 1~ da '!)re
seute lei. 

Art. 3.0 Os descontos a que se refere o artigo 2° 
serão feitos em folha ou de qualquer outro modo que 
melhor convenha á administração, sendo que para 
cumprimento do artigo 1° as respectivas folhas de 
pagamentos deverão estar promptas em igualdade 
de condiçõe.;; das demais para pagamento a todos 
quantos recebam dos cofres do Thesouro Nacional, 
sendo o saldo, se houver, recolhido á disposição do 
Ministerio da Educacão e Saude Publica para ser 
applicado na distribuição gratuita de livros de en
sino primaria, aos Syndicatos de Operarias, reconhe
cidos na fórma da lei. 
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Art. 4,o Ficam e:x::cluidos da determ.inaeão do ar
tigo :10 desta lei, os descontos para o montepio Civil 
e Militar. 

Sala das Sessões, 2 .de Outubro de :1934. - AC111' Me
deiros. 

Assim, Sr. Presidente, passo ás mãos de V. Ex. o pre
sente projecto de lei, no sentido de restabelecer direitos ad
quiridos e postergados por aquelles que fizeram a Revolucão 
para a fiel appiicação dos prineípios de justica. 

Parece-me, sr·. Presidente, que, aos que percebem de 
cinco contos de réis mensaes para cima, não affectará um 
desconto mínimo de :10 a 20 % nos seus ordenados, para 
beneficiar áquelles por cuja porta a misería já penetrou. 
Isso peia imprevidencia, pela maldade dos que diziam que 
a Revolução viria extinguir os vícios do regime em que vi
viam os governantes antes de :1930. 

Sr. Presidente, espero que os que percebem sommas 
fabulosas não se sirvam do seu prestigio para vir pleitear 
junto aos meus pares nesta Casa a rejeição do projecto que 
ora apresento. 

Desejo ainda, mais uma vez, lançar o meu protesto desta 
tribuna relativamente á violação de direitos assegurados por 
leis a trabalhadores_ 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma companhia, dessas 
muitas companhias, que, mandando qualificar os seus traba
lhadores, procuram prender os respectivos titulc,s, afim d& 
poderem eleger os seus representantes, isto é, os represen
tantes do capitalismo. 

Tanto isso é verdade, que um operaria, victima desse 
abuso, enviou-me hontem a seguintes carta, a cuja leitura 
procedo, para que fique esse documento insenrido nos A.nnaes 
desta Camara : 

"Exmo. Sr. Deputado Acyr Medeiros. Saudações. 
Nossas reclamações dirigidas ás autoridades a quem 
compete cohibir abusos que possam desvirtuar a lei 
eleitoral, não tendo àado o menor resultado, lembra
mos de nos dirigir a V. Ex:. pedindo reclamar de 
quem de direito, providencias, afim de que sejam en
tregues a seus legitimas donos os títulos dos opera-

rios da Fabrica Brasil Industrial e eleitores no 13° 
Districto de Itaguahy, não só dos que votaram para 
a Constituinte como tambem dos recem-alistados, que 
se acham em poder do cabo eleitoral Oscar Azevedo. 

Planejam com certeza, como outr'ora, entregar 
titulas e cedula.s na bocca da urna, esquecendo que 
esses eleitores têm seus candidatos, como elles ope
rarias. Acreditamos que em parte alguma do Brasil, 
jamais ·um operario soffreu tanta humilhação, não 
se lhe admittindo guardar um documento qu :he 
pertence. Apenas a duas horas da Capital. Parece 
mentira; entretanto, á a pura verdade, facil de con
statar, pedindo a qualquer eleitor a ex:bibição do seu 
titulo. 

Esperamos que V. Ex. tomará a .!efesa desses 
eleitores, para que elles possam como homens livres, 
exercer soberania do voto. 

Agradecendo, subscrevo-me. De V. Ex., admi
rado:r e criado ... 

Paracamby, 3° Districto de Itaguahy, 27-9-34 ... 
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Em virtude desta oarta, e attendendo ao pedido do c.::m
panheiro, dirijo, nesta data, ao Tribunal Regional do meu 
Estado, o seguinte officio: 

"Exmo. Sr. Presidecte do Tribunal Eleitoral Re
gional do Estado do Rio: 

Acyr Medeiros, Deputado Federal e candidato á 
mesma representação por esse Estado, recebeu de Pa
racamby, 3° Districlo de Itaguahy, a carta cuja copia 
junta e pela qual se verWca que. SL Fabrica Brasil ~n
dustrial, localizada nesse districto, retem pelos seus 
Directores t~tulos eleítoraes dos operarias da referi
da fabrica, o que além de grave abuso, constitue crime 
prev1sto no art. i07, § 5° do Codigo Eleitoral. 

Espera o abaixo assignado que V. Ex., or· dire
ctamente ou por intermedio do Juiz de Itaguahy, tome 
as urgentes providencias que o caso requer, de forma. 
a garantir ao operariado daquella fabrica, com a posse 
antecipada dos titulas eleitoraes, o livre exercicio 
do direito do voto, sem a sujeição ao abusivo e cri
minoso cabresto ratronal. 

E. R. M. 
Rio, 2 de Outubro de 1934. Acvr Medeiros . " 

H a ainda a considerar, Sr. Presidente, que isto não 
acontece sóm-ente em Itaguaby. Em todos os rincões do 
Brasil o proletariado se vê cerceado em seus direitos, na li
berdade de exercer livremente o voto, conforma estat.ue o 
Codigo Eleitoral vigente. 

Bem sei que os reclamos por nós trazidos a esta tribuna 
11ão serão tomados em consideração, pois os mais graves at
tentados, que occorrem todos os dias e de que são victima.; .:~s 
trabalhadores brasileiros, demonstram claramente que os 
responsaveis pelo actual regime estão no firme pro_posito de 
·abafar a consoiencia do proletariado, por todos os meios il
licitos, usando de violenoias. 

Quero, a proposito, denunciar á Nação um facto as.>ás, 
grave. Dirão que é intriga da opposicão, concertada nos 
cafés, nas rodas onde se trata de politica. Lamento a. au
.sencia de illustre colli!ga, porque delle queria pedir o tes
temunho para affirmativa que corr-e de hocca em boooa, com 
visos de verdade, e na qual acredit-o. O facto é este: o Se
nhor Getulio Vargas teria determinado ao Chefe de Policia 
-e aos Interventores nos Estados que, nos comícios prolata
rias, os mais exaltados, os que se manifestassem mais osten
sivamente a favor da doutrina communista, não :fossem pr·e
sos, mas fuzilados sum.mariamente, afim de não darem tra
balho ás auwridades publicas. 

E' esta denuncia, Sr. Presidente, que quero troazer á 
Nação: um Presidente da Republica., num Estado demoora
tico, é apontado como tendo determinado o fuzilamento sum
mario daquelles que têm idéas e qua se julgam no direito 
de expendel-as publicamente! 

Attentae bem, Srs. Deputados, na gravidade desta 
d-enuncia. Isso não é, porém, mais nem rnilnos do que um 
meio, um xnethodo muito commodo de levar o terrodsmo 
ás massas tr-abalhadoras, afim de evitar que ellas possam 
enviar para as Oamaras ·os &eus legitimas repr-esentantes, os 
-verdadeiros proleta.rios da ala reyolucionaria, aqueUes que 
terão de afastar do pod~r quantos não procuram respeitar 
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os direitos dos q1.1e produzem e nada têm, nem o direito de 
manif-estacão de pensamento. 

Olvida, entretanto, o Sr. Presidente Getulio V~rgas, que 
tambem os presidentes anter~ores commetLeram toda sorte de 
arbitrariedades, chicotearam trabalhadores, trancafiaram-nos 
nas masmorras; emfim, lancaram mão de todos os recursos 
para abafar a conscieJ1cia dos proletarios da ala revolucio
naria, e que os mesmos homens que hoje se aC~ham no poder, 
vendo-se cerceados na sua liberdade, recorreram á medida. 
extrema da revolução para, diziam, regenerar os costumes 
politicos do B!"asil. Entretanto, Sr. Presidente, a Revolução 
que fez? Não foi uma revolução regeneradora, pois trahiu. 
os principias e postulados que pregára; não foi uma revo
lução que realizasse os ideaes daquelles bravos do Forte de 
Copacabana, daquelle pugillo de heróes que preferiram tom
bar no campo da luta a sobreviver nesse regimen de inse
gurança, nesse Estado que se acha cabindo de pódre e que, 
para se manter de pé, precisa fuzilar traba1hadores. 

Não se illudam, porém, o Sr. Presidente Getulio Vargas 
e os actuaes mandatarios do regimen, que fizeram a Revo
lucão de Outubro, com os politicos profissionaes á frente e 
aproveitando os decahidos, Revolução que insULuiu commis
sões de syndicancias que nada apuraram contra pessOa 
alguma. A massa espoliada dos proletarios anseia por uma 
verdadeira revolução, que regenere, de facto, os costumes 
políticos no Brasil e elimine o poderio dos que julgam que 
só a e11es assiste o direito de pensar e de viver. (Palma8 
nas galerias.) 

Por tudo isso, Sr. Presidente, nós da minoria prolataria, 
nesta Casa, ponderamos- dirigindo-nos muito especialmente 
a V. Ex:., como presidente da ex-Assembléa Nacional Consti
tuinte - que o desrespeito constante á Constitui<:ão da 
Republica, relativamente aos artigos que se referem e se 
applicam aos interP.sses dos trabalhadores, impõe a neces
sidade de que esta Casa tome providencias immediatas, no 
sentido de cohibir taes abusos, porque os trabalhadores bra
sileil'os têm apenas uma vida e esta darão em holocau-sto â 
causa que defendem. 

Não acceitar·emos, jámais, o jugo que rios quer impOr a 
prepotencia do capitalismo. Accorreremos ás ruas, ainda 
mesmo que fuzilem os communistas ou os trabalhadores para 
!.ranauillidade dos "Políticos profissionaes. para tranquillidade 
dos detentores da Poder. 

•Mesmo assim, atfirmo a V. Ex., a continuarem as cousas 
no terreno em que se encontram, teremos de lancar mão da. 
gréve gera! e, dahi, pouco faltará para de!'I'ubar a situação 
J)olitica que conquistou o Poder em 1930. (Muita bem; 
muito bem. Palma~ nar galerias.} 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de depois de amanhã, 4 do corrente, de accórdo com o 
requerimento approvado, a seguinte 

10 

ORDEM DO Dl.A 

Primeira parte 
ISess&o secreta, para discussão e vota(lão da mensagem 

do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeacão do Chefe 
da •Mi-ssão Diplomati.ca na Hollanda.. 
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Segund& parte 

Votaéão do projecto n. 16, de i9S~, esta.belecendo que os 
governos dos Estados sejam exercidos pelos Presidentes dos 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem as 
ele!cões de que trata o art. 30 de "Dispo.sições Transito
riasM, da Constituição Federal {em virtude de urg-encia) (ia 
.~iscussão) • 

Vótacão do projecto n. 15, de i~3i, orçando a Recaí
ta Geral da Republica, para o exercício de 1935 (2• dis-
cussão). · 

Votação dos requerimentos dos Srs. F~rreira de Souza e 
Adolpho "Bergamini orterecidos ao projecto n. 6, de 193.\, 
estabelecendo providencias para a realízação das proximac; 
eleições. -

Votação do parecer n. f. , de 193-i, negando licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado contra o 
Deputado João VillasbOas (di.tctusão ur.ica) . 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
.s.eguimento do pro~sso criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello ind~?Pende de licença da Camara (dis
cussão unica) • 

Votação do parecer n. 3, de i 934, declarando que inde
pende de licença da camara o .proseguimento do processo 
CTiminal ins"ta~o contra. o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cussão unica) _ 

Votação do requex:i.mento n. 37, de iro4, do Sr. Mozal"t 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarias que a lei. estabeleM 
(di&cussâo unica) • ·· 

Votação do requerimento n. 38, de i934, do Sr. João 
Vitaca e outros, pedindo informações sobre reconhecimento 
d<:. União Sovietica, pelo Brasil (discussao unica) • 

Votação do reque-rimento - n. 39, de :1934, do Sr. Acy-r 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a. 
que chegou a Commissio Liquidante da Divida Fluctuante 
d-a União (discussão un~a) • 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do 13r. Thieril 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatro 
Municipal '(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. U, de 1.934, do Sr. Alcan'
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (díScussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de 1934, do Sr. .M~ 
m'edekos e outro, de informaçãões sobre prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica) • 

V~>tação do Requerimento n. 43, de i934, d·o Sr. Antonio 
Rordrigues e outros, de informações sobr& prisões de opera
t"ios, que enumera. (discussão unica) • 

Votação do requerimento n . U, de i934, do Sr. Antonio 
·Rodrigues e outros, de informações sobre demissão de um 
mepregado da Escola Sete de Setembro (àucu8sáo un~a) ., 
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Votaç5o do requerimento n . i5, de 1.934, do Sr. Thiems 
Perissé, de informações sobre se no Estado· do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art.. 104., letra e da Const.i
ttrição vigente (discussão unica) • 

Votação do requerim€nto n. 46, de 1934, do Sr. Ad'olpbo 
Bergamini, de informações GObre se nas Estradas de Ferro 
da. União continúa. sendo cobrada. a ta:m de viação Federal 
(discussão uníca) . 

V otação do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de inf{)rma.ções ao Ministerio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr • .Murcio 
Torres, de informações . aos Ministerios da Justiãa. e Viação, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro corrente (discusssão unica) • 

Vota<;ão do r~uerim.ento n. 4g, de 1934., do Sr. Acureio 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho .sobre um 
recurso intenposto por operarias do Syndicato do.s Traba
lhadores da Cr>mpanhia de Cimento "PorUand" (discussão 
unica). 

Votacão do requerimento n. 50, de 1934, ào Sr. João 
Villasbóas, de informações ao Ministerio da Guerra, s'Obre a 
missão chefiada :Pelo general Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 5-i, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de inf.ormacões S'Obre reversão de um official do Exer
llito (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 52, de i934, do() Sr. Alcan
f;a,ra Machado, de informações ao Ministerio àa Vi,a.cão e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario da 
Inspectoria de Secoas (discusslfo unica) • . 

Vota.cão do Tequet"imento n. 53, de i934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viacão e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technicos e Ju
rídico daquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferro (discussão unica). 

Vot.acão do requerim~nto n. 55, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de empre
gados no Serviço da Febre Amarella (àucuaalio unica) • 

Votação <lo requerimento n. 56, de 1934, do Sr . .Antonio 
Rodrigues e outro, de inform~ões sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareir& de Viação Flu· 
minense (di.!ctusão unica} • 

Votação do reque.riroonto ~n. 57, de i934, do Sr. Thlers 
Perissé e outro, de informaçõeS' sobre nomoescões de funccio
narios (discussão unica ) . 

Votação <lo requerim€nto n. 58, de i934," do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha do 
Governadçr (di8cussão unica.) 

Votação <fo requ·erimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informa<;ões sobre nomeacões de .tecbnieos de Con-
1.abilidade feita5 'Pelo Sr. I'llterventor do Districto Federal 
_(discussão unica). 
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Votaoão do requerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago·, de informações aobre nomeacões de medicas, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 61, de 1934, do SI-. Adolpho 
Bergamini, de i'llformações ao Sr. Interventor do Distl'icto 
Federal, sobre a constrnção de hospitaes (discussão unica) • 

Votação do requerimentç n. 62, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radi0 Na
cional (discussiio unica}. 

Vo~ão do requerimento n. 63, de 1.934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussiio unica) • 

Votação do requerimento n. 64, d·e 1934, do Sr. Henrique 
Dodsworth, de infol'macões sobre pagamento a funccionarios 
do Instituto de Meteorologia (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 65, de 1<;}34, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracto entre a City Im
provements e o Governo Federal (discussão unica) • 

Votação do requerimento 11. 56, de i934, do Sr. Acurcio 
Torres, d-e informações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washíngtcm, um edíficio para sMe dt} ·nossa Embaixada na 
Republica Norte Americana (discussão unica). 

Votação do .requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informac·ões sobre nomeações e promO(.iÕes de fun
ccíonarios da Universidade \lo Rio de Janeiro (discussão 
unica) . 

Votaoão do requerimento n. 68, de !934, do Sr. Thires 
Perissé, de informações sobre contracto celebrado entre a 
Prefeitu·ra do Districto Federal e a Light and Power (dis
cussão unica). 

Votação do requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
Mooeiros e outros, de informações sobre venda de armamen
tos (discussão ?..tnica. 

Votaciio do requerimento n. 70, de 193q, do Sx-. Alcan
tara Mach-ado, de informações sobre reintegração de profes
sores vitalícios da ESC<J!a Milit.ar (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 71, de 1934:., do Sr. Anhmio 
Rodrigues, de informações so-bre clausulas do contracto assi
gn!ldo pela Fundação Rockef'eller com o Governo da União 
,(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 72, ãe 1!134, do Sr. Acyr: 
Medeiros, de inf'ormacões sobre ~as para operarias, aon· 
strúídas em Bemfica (discussão unica). 

Votação do projecto n. i6 A, de 1934, fixando a. des
pesa do Ministerio da Fa~:enda. pa.ra. i 935, com parecer da 
Commissão de Orçamento sobre as emendas (2a discussão). 

Votação do projecto n.. 47 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Justil,la e Negocias Interiores, para. 
o e:o::ei"cicio de 1935, com parecer da. Commiooão de Orçamen
to, sobre as emendas (2a. discussão}. 

Votacão do projecto n.. 48 A, de i934, fixando a rles
pesa do Ministerio das Relações Exteriores, para o e:x:ercicio 
d<~ 1935, com emendas da, Commissão <de Orçamento (28 dis
çussão). 
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Votacão do projeeto n. 49 A, de :1.934, fixand{) · a. ães, 

pesa do 1\iinisterio da. Marinha, para o exercício de !935, 
oo::n parecer da Cl)mmíssão de ÜI"Qamento sobre as emendas 
(2" discu.ss4o). . .• .. ·~ *' 

VQtação do projecto n. 50 A. de i934, fixando a des
pesa {!o :MinisLerio d,a Guerra, para o exerci cio de f 935, 
com parecer da Commi>ssão de Orçamento sobre as emenà;a!l 
.(2" discussão} • 

Votação do projecl.(> n. 51 A, <l.e f934, fixando a des
pesa do Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, para 
o exercício de 1935, com parecer da Gommissão de Orca
me'llto sobre as emenàas (2" discussão) • 

Votação do projeclo n. 52 A, de :!~34, fixando a des
pesa do Minislerio da Educaçã() e Saude Publica, para o 
exerc~cio de 1935, com pareoer da Commissão de Orça.ment.o 
sobre as emend~.s (2a discussão) • 

Volacão do projeclo n. 53 ~ de :1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viacão e Obras Publicas, para o ex:el'
cicio de i 935, com parecei' da Commissão de Oroem9nto so
boo as emendas (2a discussão) . 

Votação do projecLo n. 54 A, de 1~34, fi.nndo a ces
pesa do Ministerio da Agricultura, .para o exertlicio de i~35, 
com parecer da. Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a di3cussáo) • 

Levanta-se a. Se;;são á11 f5 horas e 35 mi
nutos. 
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62"' Sessão, em 4 de Óutnbro de 1934 

Presideacia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

Ãs 14 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, Al
berto Diniz. Alfredo da l\!atta, Veiga Cabral, Godofredo 
Vianna, Pontes Vieira, Kerginaldo Cavalcanti, Odon Bezert'a, 
Herectiano Zenayde, Pereira Lira, Simões Barbosa, Góes :'lo:r:
teiro, Rodrigues Doria, Deodakl Maia, Negreiros Falcão, Paulo 
Filho, Henrique Dodswor tb , Olegado Marianno, Adolpho Ber
gamini, Raul Fernandes, Lemgruber Filho, Raul Sá, Aleixo 
Paraguassú , Anther o Botelho, Abreu Sodré, Antonio Covcllo, 
Nero de 1\!acedo, Pl'inio Tourinho, Lacerda Pinto, Annes Dias, 
Minuano de ~loura, Adalberto Con·êa, Acyr Medeiros, Vasc;) 
de Toled-o. Antonio Rod"'igues, Francisco Moura, Sebastião 
Possolo, Guilherme Plaster , Alvaro Ventura, Milton Carv:tlho, 
Pedro Rach e, Oliveira Passos (45) _ · 

o Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de <15 Srs . Deputados. 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Alberto Diniz (Supplente, servindo de 2" Secreta.riol 
procede á l eitura da Acta da Sessão :mt.eceden!.c, a qual ~. 
~em ·observação, approvada. 

o Sr. Presidente - Pnssa-sc á leitura do Expediente. 

O Sr. T.homaz Lobo ( t• Sccrc tcz.rio) procede á leitura do 
seguinte · ' 

EXPEDIEI\'TE 

Officio: 

Do Ministerio da Marinha. de 2 do corrente, P.nviando 
as seguintes 

INFORMACÕES 

Ao Exmo. Sr. Secretar io da Camara dos Deputados. 
! . Tenho a honra de accusar o recebimento do officio 

n. 220, de 4 do mez em curso, em que V. Ex. dá conheci
mento a este Minister io de que a Garoara dos Deputados, 
em sessão de 3 do referido mez, approvou um requerimento 

C. D. - VOL.UME V !6 
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em que o Sr. Deputado Acurcio Torres sollcita informacõeil 
do Governo sobre assumpto que diz respeito a este Minis
teria. 

· 2. Em resposta, informo, quanto ao item a): 
Que o Decreto n. 5.564 A, de li de Novembro de 1928 

creou um quadró de professores civis, de que cogitava Ó 
regulamento para a Escola de Auxiliares Esvecialistas da 
Marinha de Guerra, baixado pelo decreto n. 17.576, de 2 da 
dezembro de 1926; 

Que em virtude do primeiro daquelles decretos, em seu 
art. 3°, os Jogares creados só poderiam ser providos me
diante concurso de provas. ficando Q Governo autol'izada a 
fazer a respectiva regulamentacã.o; 

Que, por aviso n. 363, de 31 de Janeiro de 1929, foram 
designados os Srs. Americo da Motta Pereira, Ary Monteiro, 
Eurico Bellens Porto e Raul Silva. para, em commissão, e 
até que se procedesse ao concurso para o provimento effe
ctivo, na fórma do citado decreto n. 5. 564, exercerem os 
cargos de professores da Escola de Auxiliares Especialistas; 

Que esses professores. por despacho de,ta pa,ta, da
tado de Si de Dezembro de 1931, foram dispensados das 
C<•J'H'I'~"'-'~• t.;ue ~:-~rc1arn vi;:tú não Lerem satBfelt.v as 
e:xJgt;"ncias do l.'eíerido artigo 3°. 

Quanto ao item b): 
Que, por Decreto de 28 de AbrH de 1932, após concurso 

prestado, tv1 nomeado ·o :::r. ~au! :::lll"a para ex~l"t'er o cargo 
de professor de dactylographia e tachygraphia da Direc~o
ria do Ensino Naval e designado por essa Directoria para 
ter exercício na Escola ~Almirante Wao.denkolk" _ 

Quanto ao item c): 
Que não ha. professor da antiga Escola de Auxiliares 

Especialistas em condícões de ser beneficiado pela amnistia, 
a que se refere o artigo 19 das Disposicões Transito1•ias da 
Constituição Federal. 

3. Rt:itero a V. Ex. os meus protestOs de el~vada. esti
ma e distintta cousideracão. - Protogcnes P. Gui111.u·rile1. 

- A quem fez a requisicfio. 

2 

S-ão, successivamente. lidos e vão a imprimir 
para serem •·emetlidos ás Commissões de ::l•}gu
ranca ::'\acJonal é de Financas, de accordo com o s ao do art. i46 do Regimento, os seguintes 

PRO.TECTOS 

N. 9-í- i934 

Dispõe .sobre o quadro de aspirante a official das PoLicial 
Militares 

(Seguranca 25 e Finanças 73 de 1934) 

Art. f.O O quadro de Aspirantes a official d&s Poli
cias Militares do Brasil, de accordo com a legi~lacão em 
-vigor no E:;::erclto, terá numero illiruitado de componentes •. 
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Art. 2.o Os sargentos dessas corporacões, já diploma
• dos pelas respectivas escolas, serão declarados aspirantes. 

Art. s.o Revogam-se as disposições em contrario. 

lv.sti(icacão 

O presente projecto está consúbstanciado na letra l do 
. n. XIX do art. 5° da Constituição da Republica .e visa re
parar a injustiça que v~m soffrendo os <>argentos das Poli
cias Militares, que concluem o curso das suas Escolas e 
continuam como sargento de tropa, sem mais vantagem, 
'8.guar<iando annos segUldos uma vaga de aspir~nte a offi-

. · eial nos respectivos quadros, que têm numero limitado de 
serventuarios. 

Exemplificando tome-se por base a Escola Profissio
nal da Policia Militar do Districto Federal, que tem qua.si 
todas a!1 disciplinas da Escola Mili!.ar do Exercito, que 
mantinha o seu curso com a duração de tres annos e pelo 
actual regulamento em quatro e tem quasi todas as suas 
cadeiras regidas por lentes das escolas e collegios mili

. tares. 
Ainda o projecto está amparado pelo art. 167, titulo VI 

do capitulo VI da referida Coostituicão, que manda consi
derar re$e~as do Exercito as Policias Militares e attribue
lhas o gozo das mesmas vantagens. 

E finalmente, verifica-se que em todas as Escolas do 
Exercito as leis garantem o aspirantado immediato aos 
alumnos que concluem os respectivos cur-sos. não se coo
cebendo dessa forma, no regime de igualdade que preside 

. a nossa legislação, essa disparidade de recompensa ao mes
mo merito. 

Sala. da.s Sessões, 4 de Outubro de i934. - Negreiro$ 
Falcão. - LemgTUber Filho. - Oàon Bezerra Cavalcanti. 
-Pontes Vieira. - V. de ToZedo. -Alvaro Ventura. -
Antonio Rodrigues. - FTancisco de Moura. - Cardoso de 
Melo. -ALberto RoseUi. -Paulo Filho . 

N. 95- i93l 

Dd aos corneteíros-m6rea dtu Policias Militares as regalia.~ 
de 3argento8 

:cseguranca 26 e Financas 74, de i93i) 

Art. i.0 Os eorneteiros-móres das Policias Militare.s 
passam a denominar-se sargentos-corneteiros. 

Par-agrapho unico. Os sargentos de que trata a pre
sente lei, gozarão das r egalias e direitos dos demais sar

·gentos. 

'Ju.sti(íccu;5.o 

Na forma do art. i67 da. Constituição Federal. as Po
licias MHitares são consideradas reservas do Exercito. Po
dem ser incorporadas ao Exercito Nacional e tambem tomar 
parte nas grandes manobras annuaes. Não se compreben
de que uma divisão composla de elementos do Exercito e 

-das Policias Militares tenham os seus componentes, orga
··nizacão differentes, mesmo em caso de mobilização, mor· 
.mente percebendo vencimentos de sargento, usando farda-
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menta e insígnias iguaes, com differenca. apenas de direi~ 
·tos e regalias. _ _ _ . 

De conformidade com o av,~o do M1mster10 da Gt!rrra. 
n.. Lf69, de 31 de Dezembro de 1914, os sargentos-coroe-· 
teiros do Exercito gozam dos mesmos direitos e regalias 
de que gozam os demais sargentos. E' evidente a Justica 
que ~P tem em mira com o pres~nte projecto. 

Sala das Sessões, 4 de ·Setembro de 1934. - Negreiros' 
Falcão. - LemrJruber Filho. - Odon Bezerra Cavalcanti •. 
-Paulo Filho. - Pontes Vieira. - Alvaro Ventura. 
Antonio Rodri(lues. - V. de Toledo. - Ruy Santiago. -
Francisco de Mouro.. - Cardoso de Melo. 

N. 96 - 1934 

Dispõe sobre sargentos commissionados e arvorados do 
Ea:ercito 

(Segurança 27 e Finanças 75, de 1934) 

.Considerando que, em muitos corpos de tropa e depar
tamentos de serviços militares do Governo, durante a cam
panha revolucionaria, os respectivos commandantes ou che
fes, tendo em vista os bons e muitas vezes relevantes ser-'
vícos prestados por seus auxiliares mais directos - os sar
gentos-, os commissionaram e os arvoraram, nos postos 
superiores dos seus quadros; 

Considerando que, assim commissionados e arvorados; 
desempenharam a contento dos seus chefes e commandan
tes, as funccões que lhe foram attribuidas, tanto assim que 
sómentc nlJ acto da extíncção dos De,;;tacamentnE et:l que 
serviam, foram descommíssionados e desarvorados: 

Considerando que, terminada aquella campanha, foram 
dispensado~ dos cl1fferentes postos. sem motivos plausiveis-, 
de vez que aquellas commissões e arvoramentos tiveram ern 
vista, não só suprir falta de pessoal que deveria dcsempe· 
nhar taes funccões. como. premiar bons servicos. ded i~a.
dos á causa que defendiam; 

Considerando, finalmente, que é de inteira justir;a as
segurar a esses gargcn~os a effectividade dos postos em que 
foram commissionados e arvorados; o Poder Legislativo 

Decreta: 

Art. !.0 Ficam considerados promovidos nos :e~pecti
vos postos em que foram commissionados e arvorados. du
rante os movimentos revolucionarias, todos os sn.rgenlos c;ue 
ali obtiveram accesso de posto por comrni::sionamen~o e 
arvoramen to . 

Paragrapho -;.tnico. Nenhum direito assistirá uos que 
forem aproveitados com estas promocões sobre pagamcnt" 
de vencimentos atrasados. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 4 de 'Setembro de i934. - Negreiros. 

Falcão. - Lemoruber Filho. - Odon Be-zerra Cavalcanti. 
- Paulo Filho. - Pontes Vieira. - Alvaro Ve-ntura. 
Antonio Rodrigues. - V. de Toledo. - Francisco de
Moura. - Cardoso de Melo. 
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N. 97 - 1934 

Autoriza o Governo a aproveitar os sargentos diplo
mados em Odontologia. 

(Segurança 28, e l''inanças 76, de 193.&) 

Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a nomear os sar
gentos, diplomados em Odootoiogia, para c Q:.~adro de cirur
-giõe~ dentislas do Exercito, desde que cnnt-:m mais de :1..0 
(dez) annos de serv1co, já estejam prestando serviços odon
tologico:; em !!!'abincte!>, ap!·esentem atte<;tado de dedicação 
ao serv;ço profissional e optima conducta, passado pelas 
autoridades sob cujas ordens servem e, lambem, tenham seus 
diplomas registrados na ::;aúde Publi.ca. 

ParagraiJbo unico. Para eífeito de promoção ao posto 
immediato. ficam os refel'idos sa1·gcn~ obrigados a fazer 
eurso na Escola de Saúde do Exercito. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições ~m contrario. 

Justificação 

O presente projccto collima aproveital', no l'eferido 
,quadi·o, "JS sargentos qu'3 já vem, ba lnnos, cooperando, até 
em operação de guerra, sem onus para v l!.•,tado, com seus 
sel'viços prof1;sionaes e cujo~ diplomas, obhuo:; apl"s esíol'
o;o3 pr·oprios. atlestam o zelo pelo pr .. paro 1c.dividual em 
bem ela r.ollectivi.1ad•~: senrJo que, premial-..Js, além de factor 
de emnlacão, i'edundará em nórma •1e sã justiça pois qua o 
Governo Ff!dera: ,iá mandou eff':'ctivar, ~o quadro de den
tieta~ do lt:xercito. todos as sargentos commJ:;r,ionados em 
2°s tenentes dentistas e portadores de igual titu io que. igual
mente, estavam prestando ~ervico identico. 

Por uma resolução legislativa, confor'!Ilf' se vel'ifira jo 
.item XI do ar L 40 da Lei n. 3 .232, de 5 de Janei ro de 1917, 
.eon~ta t<:r sido mandado apr"oveitar, indepetldeme de qual
quer exigencw, um sargento for"mad o em Odon:ologia que es
tava igual mente prestando serviços prof1ssionaes nos esta
belecimentos mihlares. 

Em época posterior, após mandado !nc!mr, effectivado 
no quadro de dentista, o sargento comu1icsi•maC:o em 20 te
nente d~nusta Rubens · Silveira (Dec. H-t2--i933) foi 
despersonalisada a medida c tornada extensiva aos demais. 

No Ministerio da Marinha, por sua vez, por Dec. 2i . 740 
-de 18--8-1932, foram mar.dactos effectivar nos postos de 
1° e ·2° teneut<Js, cirurgiões dentistas, touo!' os civis que es
tavam prestando serviços profissionaes á Armada. 

Além disso, e:x1stcm 40 vagas de 2°s tPnentes e 47 de 
i 0 s tenentes no quadro de cirurgiões dentistas, do Exercito 
ereado pelo Decreto n. 24.287, de 24 de Maio de 1934. 

O E:.-.:el'cito, actualmente, vem contractando, dentistas 
civis para prestarem serviços odontologicos em differentes 
guurniçõc!\ P. a justa medida pleiteada pelo pl'esente pro
jacto, revertel'á em economia para os cofres publícos e con
Citara a j .s~ipüua e oot.u an<Jamelltv j .) s~r v1ço, pois este 
.será exP.r::ido por profi~ionaes affeilo~o a vid;J. militar e co
.nhccedores das _suas no1 mas. Mais; aos sargentos, que o 
presente projectô amparará, não foi ertflnsivoJ o decreto de 
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I4-i2-i933, só e sómente, porque não eram commissionadoS' ' 
apesar de p()l;Suirem todos os demaiF: requisitos (já estarem 
prestando serviço, terem diploma legalizado, tempo de sel'- · 
vico, optima cooductaJ e, alguns até, com serviços de · 
guena. 

Ora. o commissionamento, já represeuta em si um pre
mio e a e:a:tensividade de um beneficio ficou, dest' arte, res
tringida, tiic somente, pelo facto de não h11v~rem os sar
gentos amparaveis pelo presente projP.oto, sJdo então pre
ILiados. Donde resultou que uma medida de beneficio ficou 
adestricta a um numero mínimo porque cs dsmais não ha
viam sido, antei'iormente premiados com o commissiona
meoto e, ao contrario, um premio sobrepõe-se ao outl'o· · 
premio - duplamente. 

Lei n. 3 .232, de '5 de Janeiro de 1917. 
Artigo 40. E' o Presidente da Republíca autorizado: 
XI. A aproveitar ::.:1a vaga do primeiro posto de offi

eiaes dentistas do Corpo de Saúde do Exerei•-4' que se der na .. 
vigencia desta lei. o unico Inferior que actualmente existe
nas f1leiras do mesmo Exercito e que já ~e arhaw diploma-· 
do por uma das faculdades de medicina na f\cp·ublica, pre
enchendo as condições de boa eonducta ·civil e militar, tempo 
de serviço no Exercito e profissional nn.s %tabelocimentos 
militares exigidos :Jelo decreto legislativo n. 2. 919 A. de · 
30 de Dezembro de i9H, ao tempo ~m que foi publicada are
modelacão do Exercito Nacional. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1934. - Negreiros · 
Falcão. - Lu.u .Sucupira. - ./..e'nwrub-:r l<'llll,o. - Odon 
Be;t>rra Cavalcanti. - Paulo Filho. - Ponte& Vieira. -
Alvaro Ventura. - Antonio Rodrioues. - Va.sco de Toledo. 
- Ruv Santtago. - Francisco de Moura. - Cardoso de
Melo. 

N. 98- 1931 

Comià.era funccionarios publicas os collectore1 (ederaea, el-
• taduaes e respectivo' escriVàell • 

'(Justiça 4, e Finan~s 77, de 193-t) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.o Os eollectores fe<Jeraes, estaduaes e repectivos· 
~scrivães são para. todos os e!feitos legaes, considerados func- · 
cionarios publicas com as mesmas vantagens, e obrigações. 

1 usti(icacãrt 

Est.e projecto vem pôr termo ás disoassões bysant.inu 
que se têm levantado no campo da. publica administr~cão 
sobre a situação legal dos collectores federaes e respeattvos .. 
escrivães, victimas, ás vezes, da prepotencia dos governos, 
das aos funeoionarios. 

Aliás, já o Supremo Tribunal Federal, hoje Cõrte Supre-.. 
ma, teve oeeasilio de reconheeer a vitaheiooade dos collect(l
qua.ndo no desvario das paixões partidarias. 

São servidores do Estado e desde que desempenhem a 
funcção com zelo e probidade, não ha. motivo para que se .. 
lhe recusem a vitaliciedade e demais vantagens, assegura-
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res com mais de dez anos de serviço como se verifica. dos 
varias accordãos publicados na Revista do Supremo Tribunal. 

E se assim é, convém para tranquillidade desta classe 
de servidores, que tem a seu cargo a grande responsabili
dade de arrecadar e guarda r dinheiros publicas, que a lei 
lhes garanta expressamente o eÃercicio do cargo, e lhes ou
torgue as vantagens concedidas aos funccionarios publicas em 
geral. 

E será, ainda, uma prova a~autelad.)ra dos interesses da 
União e dos Estados, com pNjecção de alcance accentunrts-
mente social. · 

Sala das Sessões. - Negreiros Falcão. - Paulo Filho. 
- Lemgrub~r Filho. - Odon Be~erra Cavalcanti. - P mtes 
Vieira. - Alvaro Ventura. - Antonio Rodriglus. - Ruu 
Santiago. -Francisco Moura. - Cardoso de MeU.o. 
~~:.-..... , ; , 

N. 99- 1934 

Manda contar o tempo de serviço militar aos operariç.s e ou
tros se-rvidores 

'(Justica 48. Financas 78, de 1934) 

Considerando oue a~ c~;,~, ti.., J>"" c""= ,.. h..-.. «·~ ' ,rl"
rias, creadas e regulamentadas pelo De-creto n. 20. 465, de 
t de Outubro de 1931, não obedecem á determinação legal 
que manda eomput.ar. para ,L'tlJ' :>: ~!leitos. nas rep.u·tiçõi!S 
publicas federaes, est.aduaes e municipaes, o tempo de ser
viço militar; 

Considerando QUe tal inobservancia constitue uma ano
malia tanto mais grave quanto taes Caixas são officializadas; 

Considerando, fiiJalmente, que, por forca da lei. as re
feridas Caixas devem computar para a aposentadoria de seus 
beneficiados, o respectivo tempo de serviço mHitar; 

O Poder legislativo deema: 
.Art. 1..0 Será computado para e!feito de aposentadoria, 

o tempo de serviço militar dos opPrarills e demais servidores 
comprehendidos no Deer<lto n. 2{). 465, de 1 de Outubro 
de 1931. 

Art. 2.0 Revogam-se as díspo!!ic;ões em contrario. 

I wtificação 
E' de inteira Justiça que aos operarios e aos demais ser

vidores de QUe trata o ~ereto n. 20.465, de i de Outubro 
de t93i, amparados pelas Caixas de Pensões e Apoeent.ado
rfas, seja contado o tempo que trabalhou no servico das clas
ses armadas. 

~em se comprehende que esse tempo de aervico con
tado para reformas e aposentadoria: dos funooionarios pu
blfcos civis e militares, nAo attinja, tamhem, aos beneti
ciarics das Caixas de Pensões e Aposentadorias, areadas pelo 
decreto aUudido. 

Essa anomalia urge corrigida, em beneficio do propr-io 
inStituto que, neste ponto, se divorl3ia da lei, do direito e da. 
moral social. 

Sala. das Sessões, 4 de Outubro de 1934. - Negreirbs 
Palcão. - LemgrubeT Filho.- Odon Bezerra Cavalcanti.-
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·pãulo Filho. - Pcmtes Viei'l'a. - AlvG7'o Ventura. -Anta
mo Rodrigues. - v. ae Toledo- - F'l'o:n.cisCO Moura. -
Camwo de Mello. 

O Sr. Presidente- Está finda a leitura do E..-..:pediente. 

3 

Tem a palavra o Sr. Deputado Acyr Medeiros. 

O S:r. A.cyr MêdAiros - Sr. Presidente, em virtude de 
constantes rt>clamaçõcs diarias. relat.ivamPnt (' nll rf~scahbrJ 
que se verifica em uma das repartieões do Minü::terio da 
EC:ucação e Saúde Publica. venho formular a S. Ex. o ·Mi
nistro da Educação o seguinte requerimento: (li!) 

Requeiro que, por intermedio da 1\Iesa, sejam 
pedidas ao Mini~tf>rio r.la Eduf"ação e Saúde Pu!:lli~~a. 
as seguintes i:riiormacões: 

1) Se, á vista do art. so do Decreto n. 24.442, 
de 21 de Junho deste anno, e, em face do decreto nu
mero 24.734, de 14 de Julho tambem deste anno, 
bem como do al't. 2;), ~~tra a, jo llegJ1amf'nto do in
spector geral dv Ensino Secundariu, o major refor
mado Agrícola B~thlem. foi in-.;estido dB aulori•i<H:le 
para continuar a praticar aclos de adminislrncãú, 
fundado na portaria do MiniÓ't~>rio da Educação e 
Saúde Publica, de 29 de Maio de 1933, em virtude da 
qual foi contratado para desempenhm as funccõe:; de 
superintendente do Ensino Secundaria, cargo já ex
tincto? 

2) Qual a natureza da investidura e qual o nu
mero dq Diario Official em que a me.sma foi publi
cada? 

3) Se o Sr. Ministro da Educacão e Saude Pu
blica. já iniciou as providencias tendentes a apurar 
o fundamento das graves irregularidades de que o re
ferido major Agricola é accusado, conforme é pu
blico e notorio? 

Justificação 

A celeuma ultimamente levantada contra acto~. 
praticados pelo Sr. Agrícola Bethlem e que vêm cau
sando sérios prejuízos á moralidade do ensino se
cundaria do Paiz, forcam o Governo a afa~tar im
mediatamente a pessoa do Sr. Agrícola de um cargo 
ine:xrstente, no qual abusivamente continúa a an~r
chizar o Ensino, podendo mesmo dar logar a sérros 
prejuizos a collegios e estudantes pela nullidade dos 
seus actos, vistos que "non est defectus major quam 
defectus potestatis". 

A imprensa desta capital, por quasi todos os_ seus 
orgãos e em especial pelo "Avante", r.ela "A Nacao" e 
pelo "Correio da Manhã", tem profligado os desman
des do Sr. Agricola, que não é afinal senão uma ex
crescencia no organismo da instruccão. 

Sala das Sessões, Outubro de 1934. - Acvr 
Medeiros. · 
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Vou lel' ainda, Sr. Presidente, uma certidão oela qual 
~e verifica. não ser infundado o presente requerimento que 
rormulo. 

Certidão. Em cumprimento do desoacho exarado 
pelo Sr. Director Geral, no processo seis mil nove
centos e noventa e quatro, de mil novecentos e trinta 
e quatro, certifico que de accordo com a informação 
da extiMta Contadoria dest.a reparticão, "Ver ifica-se 
que o Sr. Dr. Agricola Bethlem, Superitendente 
do. Ensino Secundario1 recebeu em sete de abi'il de 
m!l ·novecentos e trmta e tres a importancia de 
5:000$000 (cinco contos de réis), conforme recibo 
passado em folha de pagamento, para a acquisição de 
livros destinados ao coneurso de inspectores de en
sino, de accordo com a proposta do Sr. Directar 
Geral desta Directoria, approvada pelo Sr. Ministro 
dn Educação e Saúde Publica, em oiLo d~ março de 
mil novecentos e trinta c tres, por conta da verba de 
57:500$000 (cincoenta e sete contos e quinhentos mil 
r éis), r etirados do saldo das r endas desta Directoria, 
para o concurso àe inspectores. Quanto á prestação 
de contas, nada consta nesta Contadoria até a prP.
sente dala, oito de Agosto de mil novecentos e trinta. 
c quatr o, a) Julio Khal. Guarda-livros. Vistos \Verncck, 
Contador. E, para constar, eu. Nadina Cardim Du
r:mdo, lavrei a present.e cerlidão que vae assigna
da pelo Senhor Director da Primeira Secção desta 
Directoria ""acional de Educação. 

Rio de Janeiro, 26 de Setembro d(; 1934. - Ar
thur Pereira da Motta, 2° officia.I, pelo Director da 
Secção. 

Ainda, Sr. Presulente, para que conste dos Annaes desta 
Casa, requeiro ::~ejar.n transcriptas algumas noticias publi
cadas pela imprensa desta Capital, afim de que possa, pos
teriormente, formular novo requerim ento c tratar de as
sumpto que se relaciona com o interesse publico !l com . o~ 
pr incipias de moralidade qu~ devem nort?.ar a a.dminbtra' 
ção. 

É um requerimento que formulo. 
Estando na tribuna, Sr. Presidente, vou, pela -primeira 

vez, tratar de assumptos po!Hicos. Os jornaes d:t Capital dv 
m eu Estado e do Dlstricto Federal têm vehiculado a affir
rnativa cie que a Frente unica dos partidos Prolelari o do 
Estado do Rio de J anei ro e Socialista F luminense se achav~ 
prejllrl ica~a. em voirtude ' do esphacelamento do p rimeirv 
desses partidos. Isso, em absoluto, não é exacto. Os acLuaes 
eirectorios do Partido Proletario do· Estado, em perfeita 
união de vista com os Directorios do interior formul aram 
as bases da Frente Unica que levaria os partidos menciona
dos a disputarem o pleito de 14 do corrente. 

Nós. do Partido Proletar!o do Estado do Rio de Ja
neiro, ciJ..io programma é inteiramente marxista. vasado em 
linguagem clara, positiva, que não deixa margem a sophis
inas, lançamo-nos ao p!(JitO, em Frente Uoica com 0 Par
tido Socialista Fluminense, na certeza de que voderiamos, 
assim conseguir levar ás Camara~ estadoaes e F ederal os 
nossos representantes. Lenine, o grande chefe socialista. no 
seu livro UTactica e objeciivos da Revolução", demonstra. 
claramente a necessidade da Frente Unica dos parti-dos que 
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sê appro:t.imam, dentro ~os princípios ideologicos defen-
didos no progamma mal'Xl.sta. 

Parece Sr. Presidente, que os nossos companheiros do
Partido CoÍnmunisla, ou de outro qualquer grupo, procuram 
proclamar pela imprensa que. haja ~sphacelamento do nosso 
Partido, apenas para um effello pohbco, apenas para, dessa 
fórma, poderem annullar a nossa acção. Aliás, isso é na
tural, porque, em política o mais capaz deve procurar en-
volver o menos capaz. 

Haja vista o exemplo que V. Ex., Sr. Presidente, vem 
dando a todos os políticos do Brasil - apesal' da nossa ori
entação política differir daquella que V. Ex. dirige. 

Dirão os nossos camaradas do Partido Dommunista. e 
Gs que compõem a frente unica dos outro partidos no meu 
Estado que nós, do Partido Proletario, não nos occupamos 
do assupto pela imprensa. Se não o fizemos, se não to
mamos attitude é porqu~ entendemos que o momento não 
comporta estarem os trabalhadores a degladiar-se, d ividn
do-se em ataques, que só podem trazer o enfraquecimento da 
massa , daquelles que desejam, de um modo ou de outro,. 
procurar o caminho que nós já trilhamos. 

o Parti<io Proletario do Estado do Rio tem á sua frente 
homens honestos, proletarios authenticos e sinceros, com 
sel"Vicos prestados á causa. Alguns têm sido victimas da sua 
sinceridade, como seja o seu presidente, o meu illustre cal
lega José Fernandes Monteiro, que, pelo se desprendi
mento, se viu afastado da fabrica onde trabalhava ha dezoito· 
annos, exclusivamente por ter acceito o cargo de Presidente 
da Federação Proleiaria do Estado do Rio e de Presidente 
do Partido Proletar.io. 

Não combatemos os camaradas do Partido Communista. 
nem quaesquer companheiros que se apresentem em campo· 
para a luta pela conquista do nosso objectivo. E' um modo· 
de se ~onduzir que diz exclusivelmente com a nossa orienta
ção. Não os combatemos, eml>ora sejamos combatidos, em
bora ·sejamos retaliados por todos os meios e modos. Se não· 
quizessem comnosco caminhar pari-passu, de11eria.m pe~ 
menos, procurar nã() dividir, procurar não enfraquecer, 
por-que nossos objeotivos são os mesmos, a rota a palmilhar· 
é identica, havendo unicamente diferemca na forma de 
acção. 

O que se deve exigir, no meu modo de entender e na 
maneira de ver dos orientadores do Partido Proletario d.O· 

. Estado do Rio, é que a acção seja presistente, tenaz, eontrá 
o Estado capitalista, contra a itmnoralidade e contra tudo' 
que possa ferir os direitos e princípios que defendemos. 

E' esta. Sr. Presidente, a razão por que nós, <io Partid~
Proletario, não oocupamos as columnas dos jornaes da capital 
do Estado e desta cidade, para degladíar, par atacar os· mem
bros do Partido Communista ou de outra qualquer aggremia
ção partidaria. Julgamos que nossas questões <ievem ser r-c
solvidas internamente, sem que os adversarios dellas tenham 
conhecimento. Nossas <iivergencias, nosso modo de encarar a. 
d_irectriz d~ luta, pela qual nos devemos guiar, precisam 
fwar adstnctos aos t rabalhadores, dentro das nossas organi-
zações, sem que <lbeguem ao conhecimento dos burgue:z:es, 
dos políticos J)rofissionaes, porque estes terão ilomo finali-· 
dade a divisão dos trabalhadores, procurando lauçar entre· 
nós a confusão, como se verifica em alguns partidos do meu
Estado. Partidos capitalí.sta.>;, partidos burgue:z:es eSJ)alham·. 
pamphleto~ e mandam noticias, pelos jornaes, em ma teria ' 
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pBga, que existe Frente Unica entre o Paz-tido Prole~ 
tax-io do Rio de Janeiro e o Partido Socialista Fluminese. 

Ora, Sr. Presidente, digam o que quizerem, af!irmem O· 
que entenderem. Os <iirigenteSl do rartido Prolef.ario do Rio 
Ul' Janeiro têm um programma avançado, definido, e mal'
cham na vanguarda do operariado consciente para a con
qulllta do que almejamos. Necessario se torna que os lraba
lha.dores marchem unidos, organizados, sem, portanto, se de
glo.tJiurcm ou se dividirem. 

E' assim, Sr. Presidente, que nós, do Partido- ProJeta
rio, que estamos na esquel.'da, perfeitamente enquadrados 
dL•ntru dos princípios revolucionarias, caminhamos no Es
t.udo do Rio, sem nos importarmos que A, B ou .O seja fi
gurzio ou medalhão. O que nos preoccupa é servir-nos da 
opportunidade para nos organizarmos e, então, alcancandQ o. 
primeiro degráo da escada, proseguir na luLa pela con
quista dü.quillo que uão escondemos nem esconderemos - a 
posse do poder, afim de reintegrar o Brasil detro dos prin
clpios de inteira moralidade e verdadeira Justic;a. 

Nc : ~s condic.ões, se va<nos ás urnas, e se hontam Já 
npresei.ltámos nossos candidatos, os quaes figuram hoje .lS 
'hnpa da Colligacão Socialista Prole~ria, Dão vemos :.-azão 
pl'ra que se levante tal celeuna em torno de nomes ou P96-
sons. 

Nlío acredito que os camaradas que d~fendem principioe 
ltl~~lo!;\icos avançados facalY' questão de noces. N!io ~n
or.. .. ·amos individuas; apegamo-nos tãc só a principias, o lf~r"
t~.~s estt.mos de que aquelles que figuram n.11 ch:::ps 1a ~~ .. !
jrllçl\n Proletaria Socialista Sãú traba.lhadcrea tão rJigno8 "l 

sinceros quanto os que mais o sejam, e que, eleitos, virã() 
Uluatrar os Annaes do Parlamento brasileiro. 

Se os camaradas do Partido Communista do Drasil tem 
compreheudessem os sãos objectivos que visamos, verifica-
1''ar.h que temos apenas em mira orgam:;;ar a mas5a prole
tllria afim de não servirmos de chacota aos burguezes. 

Eis porque, Sr. Presidente, nós do Partido Proletario 
CLI Estado do Rio de Janeiro, em frente unic~ com o ?artido 
Scolalista, temos absoluta conviccão de que scguiremls 
unidos em prol da dílfasa dos sacrosanto;; principias do 
prosramma marxista, do programma das reivindicações doi! 
tra.baibadores fluminenses. 

E dahi, Sr. Presidente, ;tãO nos afasteremos, porque 
entendemos que bem orientados, sem combatermos o Parti
t' 1 Communista, e o !l::.rtido Proletario. da frente _unica., 
dtu·emos o ~emplo de que sabemos 3enhr a nossa. :..Or. as 
nossas falhas, dentro das nossas associações, dentro das nos-
ew: proprías almas, s~m extravasar, at'lm de que, os --08.30'5 
adversarios não possam explorar a situação que aili !18 
encontra, procurando atir:u- ans trabalhadores contra ~ 
outros, num estado de ·verdadeira confusão. 

Assim, Sr. Presidente, fica perfeitamente esclarecido· 
que não responderemos aos ataques que no~ forem feitos, 
Qlter pela imprensa da Capital do meu Estado. quer pela io 
Dlat.ricto Fed~ral, apenas porque temos um objectivo: o de 
construir dentro dos princípios revo1ucionarios, dentro da 
esquerda, para podermos, criteriosamente, avancar sem diU" 
margem a que os despotas de todos os tempos, a que 08' 
agentes dos capitalistas, a que os bu1·guezes r~acoionarloa, 
nque11es que attentam ~ootinua:nente contra o~ direitos d()· 
proletariado, possam dizer que nós, os trabalhadores flu
ltlinenses, que integramos o Padido Proletario do Rio de, 
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Janeiro, pregamos a anarchia, idéas •!xtremistas, a des~· 
truiçâc. 

não . 1\'ós. do Partido Proletario do Estado do Rio de Ja
neiro, somos trabalhadores perfeitamente conscientes. Que-
1-t . ..:!::l(J .. ...... ~ ...;.!L.Z...:. .. c Ul'le:..a~a.i.· ~_; lv•-.(t.~.,., jJlu.t_ .. (J.i ' zd.,:, ..lkjDLI'u ,j~ 
UI::]. principio elevado. con .• t~u;r .!Jata r.vanc::r e 'I.Vanc:.·~, 
Sr. Presidente, para nos av.xler armos do Poder, implantan· 
do, então, a reiJublica socialista brat:ileira - ;;ooho de to
~ . :; os trabalhadores do Bra.;;g, communist.a.!; ou não, quBr 
.seja:r. o~ avancarlo.;. quer sejam (1.:: chamada!' ''.!lmarellos .. , 
"Porque as aspirações são uma e unica e, portanto, não ha 
razãv para estarmos nos degladi.audo ~w::!nóo "Ó temos por 
programma a imr..l :antaç~o daqur:lle regime . 

Se é este o proposito du Partido Prolelario do Estado 
do Riu de Janeiro, não vemos razão p·u·a que se procur·a 
laucar a confusão entre aqnellP.s que ~m comprehenrlem 
a n~r.~ ssidade de lutarmos devidamento organizados, nem para 
que nií.o queiram !'e alliar ás correntes que, embora d.~ 
modos d iffercntes, se batem pelos mesmos princípios, pela 
conquista dos nossos direitos. 

Fi cu., ussin.. tl;:lC·lan'I'IUU osse ponto. <:::.r. Presidente, e 
lenho :..b~olnla certeza de qow O$ meus amig:o~ à a b<.ncada 
da imprensa, (jesla Cnm::.ra, in terpretarão fie lmente o meu 
pensamento . TalvPz não saiba me ··xpressar cJm sUL'icieu· 
te clar..,za, mas creio que elles. melhor do oue eu, D.:.del':u 
apprehcndel-o e lran!>millil-<' n.:l:• i•npt·.-u~a da Capital ·1a 
r.epublica. dizendo que a Colligar:iio ProJetaria Flu:ninem:e 
ir:. ás urnas convicta d~ qu., a victo•·ia lhe sorrir a.. figr1~ 
rando o Estado do Rio n~ ·•anll;unrda r1as c;ue caminham )ara 
a conqui~ta do norl.,r nr-lr· :, 11 "•! : t. ~r;iio co :-egin ;e socialista 
no Brasil. (Muito bem; muito bem.) 

Documentos a que se refere o Sr. Deputado Acyr Medeiros 
em seu discurso 

Petição 

Exmo. Sr. Dr. Juiz da 1 a. Vara Federal - Simão da 
-costa, advogado. com e~criptorio á rua S. J osé n. 5i e 
Inspector de Ensino Secundario, vem impetrar perante 
V. Ex. um mandado de segura11ça em seu favor, fundando
se nos seguintes motivos: 

O irnpetrBnle foi nomearJo pP.Io ChMf' rio Governo Pt'O• 
visorio, em 13 de Julho de 1931, para exercer, em commissão, 
as funr.('ôf'~ dP ln"T•Pr-tr•r dP f'P~:ro ~ec,mdario no Estado do 
Rio de Janeiro. nos termos do artigo i 0 • pe.ragra-pho unieo, 
do decreto n . 19.398, de 11 de Novembro de 1930, e desi
gnado pelo en1ào ciirector ao Departamento .\ar•J.Jil« ;~ •:.11· 
sino pa r·a exrro::er aque!la~ funccões no Gyrnnasic Petropoli
tano em PPtronolis . (Doc . junto.) 

Em princípios do anno pro::umo -passado. aquelle Gy
mnasio foi transfE>rido para o O:stricto Federal com a de· 
uo!'llira,.iin rlP Cn!IPI!'in A~'r-iol i. :.,nrk. nor »!"~"' moth·ro ' im
petrante E'xonPr:trin naouE'Ilas func~ões no Estado do Rio de 
Janeiro em 8 de Marco de i933 e nomeado em igual data 
para as mesmas funcções no Districto Federal e designado 
.para o mesmo Collegio. pelo então Director Gera: de .l!..au
caciio 'Do•·:< i unto~ . ) 

Pelo decr eto n. 24.734, de 14 de Julho do corrente anno, 
foi altel'aoa a oenommacao dos serviços de t1scallzação do-
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ensino secundaria e 'approvado e mandado executar os regu
lamentes que organizam os respectivos serviço;;. 

Em face desse decreto ficou extincta a Superintenden
cia do Ensino Secuncl ~ rio creada pPio decreto n. 24.439, de 
2 f de Junho deste anno, que passou, pelo decreto numero· 
24. 734, de :1.4 de Julho de 1934, a denominar- se I~speotoria 
Geral do Emmo Secundaria. · 

O decreto n. 24 .734, de 14 de Julho dO corrente anno;. 
creou no seu art. 3°, o car·go dt' mspecto!" gt!ra!, CllJv tatular 
será nomeado em commissão e pelo art. -i o é o responsavel 
pelos serviços a cargo da Inspectoria Geral do Ensino Se
cundaria. 

Acontece que, o impetrante se achava no exercicio d~ 
suas :!uncções quando em !7 do corrente, recebeu um tele
gramma official assignado po!' Agrícola Be thlem, Superin
tendente .lo Ensino Secundaria. communicando ter resolvido 
transferir o impetrante do Collegio Accioli para o Collegio 
Syh·io Leite. (Doc. jun.) 

Não tendo o t::r. Agrícola Beth! em sido nomeado para 
o cargo de ln~pector Geral, cargo esse que ainda se acha 
vago -por não ter o Sr. PresidPnte da Republica feito a res
pectiva nomeadio r omo d!O'lermina o art. 56, n. 14. da Cons
tituicão Brasi leira, é logico que os actos praticados pelo 
mesmo são nullos de pleno direito. 

Logo, trata-se de um acto manifestamente illegal, a 
transferencia do imp~>trante de um es tabelecimento de en
sino para ou! ro, porque. o Sr. Agrícola Beth lem como Su
p er intPndP.nte do Ensino Secundaria, - cargo já extincto -
nãc ten, compE>tencia para exercer as func~õe s de inspector 
~eral. como rlPt.,rmina n~ arts. 3° e 4°. de oecreto n. 24 .734. 
de H de Julho de 1934, porque, não foi nomeado para: 

. aquelle cargo. 
Assim sendo, acha-se o impetrante ameaçado de ser 

afastado do Collegio Accioli por quem uão tem autorit!ade 
em face da lei. 

Nestes termos, o impetran te requer a V. Ex. as dllli
gencias legaes. paa·a que seja concedido o ma11dado de segtt
ra1l ça, na fórma do art. H3. n. 33, da Constituição Brasi
leira, afin de ser mantido nas ilmc•;ijes de ins pP.clor do Col
legio Accioh, visto ser illegal a sna. tramferencia. 

P. deferimento. 

Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 1934. - Simão da 
Costa, advogado. 

"' A PEDIDOS" DO "AVANTE" DE 7 DE JUL:riO DE i934 

wNa Superintendencia do Ensino Secundario, 
com um simulacro de inquerito, presidido pelo assis
tente do maJOr Agrícola Bethlem, Sr. Jqsé Augusto 
de Lima, secundado em synàioancias pelo actual se
cretario do primeiro, Bento de Carvalho, foi exone
rada a auxiliar technlca, D. Adelaide Bastos Tor
nagghi. As photograph ias de certidões juntas á esta 
publicação, provam que os dois prepostos em ques
tão do Superintendente do Ensino Secundaria não 
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tinham idoneidade para ser funccionarios publicos~ 
até rehabilitacão, e muito menos para presidirem in
queri tos ou tomar parte em quaesquer diligencias. ,. 

DO • AVANTE" DO DIA !0 DB AGOSTO DB i934 

•Noa domínio! do e:z:-ma.j01' Be"Ltm até o Codigo d~ 
Contabilidade não é levado a &~ 

Não temos nos cancado de denunciar á opinião 
publica os desmandos do Sr. Agrícola Bethlém ou 
Belém na Superintendencia do Ensino Secundaria. 
Nessa materia o ex-tenente secretario do CoUegjo Mi
litar é um bomem notavel. A Superintendencia. P-m 
suas mãos, tem sido um méro instrumento para sa
tisfação de vinganças mesquinhas e negocies curiosos. 

Emquanto isso, o ensino se desorganb;a, vae PDl' 
agua abaixo e o ex-major, sorridente, aguarda. cheio 
de esperanças o convite para continuar no ca~o. 
onde poderá, melhor do que em outro qualquer !ogar, 
proteger os seus socios, directores de collegios parti
culares. 

A questão do Sr. major Belém astã se tornando 
cada vez mais séria e digna. das vistas dos poderes 
competentes. 

A 7 de Abrw de 1.933 o Sr. Agricola Bethlém rece
be!.! na lliesour"aria da ext1ncta 01rectorm Gerat de 
Educação a importancia de 5 contos de réi;; par!!., 
como adeantamento, attender á acquisif,:ão de livros 
e material destinados aos s·arviços das commissões 
ilxaminadoras do concurso para provimento dos car
gos de inspectores de ensino secundaria. 

Até hoje. porém, segundo consta, o alludido Su
perintendente não promoveu a prestação das compe
tentes c.ontas desse adeantamento, que, feito pelo re
gimen de rendas intel.'llas, escapou ~ fiscalizecã.o do 
Tribunal de Contas. 

A's autoridades superiores, de accordo com a 
Constituicão em vigor, cumpre promover a. responsa• 
bilização do referido funccionario, por es~;e alcance. 
de conformi!ladP com a letra e, do art. s·ss. dr (~o. 
digo de Contabilidade da União (Decreto n. 15.783, 
de 8 de Novembro de 1922). Sabe-se, ainda, que 1> 
professor José Accioli requeren ã Directoria Geral áe 
Educação. ha cerca de dois mezes, uma certidão para 
instruir uma representacão ao Governo e attender 
mesmo ao repto que, em. carta. a.berte., lhe foi d1rig1d0 
pelo Superintendente. 

E~se requerimento, entretanto, não foi aié agora 
solucionado. pela timidez ou horror ã responsa.biU
dade do gestor interino daquella agonizante r~ 
p:ortição. 

Devido á gravidade do facto, cbama.mos a atten
ção do actual ministro da Educac-ão, que não poderá. 
encampar o legado da administra~ão passada. • 
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DO '"JORNAL DO BRASIL" DE 26 DB AGOSTO DE i93.i 

"0 Ensino secundaria e o pro(e$S01' José Accioli 

Respondendo a um repto do tenente-coronel Agrícola 
Bethlem 

. Do professor José Acc1oli recebemos a seguinte 
missiva: 

.. Sr. redactor - O Major Agricola Bethlem. Su
pPrintendente do Ensino Secundario, numa entrevi;;ta 
publicada no "Jornal do Brasil" do dia 29 de Junho 
o dia seguinte áquelle em que. como é notoriQ, !ul 
victirna de um estupido e covarde attentado, que, 
durante 40 dias, me impossibilitou de exercer minha 
actividade habitual, espetaculosamente me dirige um 
"repto de honra". qne. embora um pouco tardiamente, 
pelo motivo já indicado. não pos~o deixar de tomar 
en consideração. taes os termos em que está redigido. 

S. S., "appellando para minha dignidade. exige 
que, com toda a clareza, declare eu a que alumno, 
filho de familia poderosa me refiro na carta que oe
casionou sua entrevista, como tendo sido illegalmente 
transferirlo para o Collegio Accioli, com fundamento 
no § 2" do art. 23 do Decreto n. 21. 24i ". 

Acudindo ao appello, respondo, primeiramente, 
que o presado arithmetico patricio encontrara o nome 
do menor em questão. 

a) no seu telegramma n. 1.225, de 24 de Feve
reiro deste anno, dirigido ao Inspector deste Collegio, 
autoriz!lnao a rnatneUla oc. m.o~n·(! meno:- ·rnt>tll~t•te 
a apresentação do respectivo certificado de exames". 

b) no seu telegramma n. 920, de 13 de Marco, 
ainda ao !nspector do Gollegio, em que diz textual
mente: "Levo ao vosso conheciment.o que, por despa
cho por mim exarado no processo n. i .952. resolvi 
conceder transferencia ao alumno F. que prestou os 
exames de admissão no Collegio ••• para o estabeleci
mento ao vosso cargo"; 

. c) no seu officio n. 625, de 14 de Maio, dirigidG 
ao director do Collegio Aecioli, conce.oido ne.:;tes 
termos: ~Remetto-vps, para os devidos fins, o incluso 
certificado de exame de admissão do alumno F, pres
tado no Collegio ••• para effeito de sua matricula no 
estabelecimento sob vossa direcção". · 

Deixando de commentar o facto de arvorar-se o 
prezado Major Superintendente em procurador de es
tudantes gymnasíaes e de paes dos mesmos, passo a 
expor, com toda a clareza, como exige o notavel pro
fessor de Arithmetica do Collegio Militar, a. illef'ali
dade do seu acto, autorizando semelhante matricula., 

O menor, cujo nome o prezado major aobt:ja• 
mente sabe e auP E'U me cbsUno em não oublicar, 
prestou, aos 3 de Dezembro de 1933, e-x:ame de admis
são ao curso gymna~JaJ, em couegiO stJb m,;ol:!c~,;ão, 
situado na Capital do Estado, onde sua famiiia r~ 
sidia e onde reside até hoje. Nestas condições, eem 
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que os paes do menor tivessem mudado sua residencia 
par'- esta Capital, não PoderJa o exame de admissão 
ser valido senão para o Collegio onde fOra feito. E' 
o que taxativamente estabelece o artigo 23 do Decret() 
n . .2:! .241. A.s"m' senao. reaffirrno que a matncuta 
dt~ estudante em questão foi illegal. sendo o unico 
responsável [Jell! illegalidade o Superintendente do 
Ensmo Secundar-ia que a autorizou. 

Não voltando, em hipothese algum~. a trat.ar, pela 
imprensa de semeihante assumpto, subscr-evo-me. 
Sr. I"edactor, leitor constante e admirador. - J. 
Accíoli. 18 de .Agosto de 1934." 

DO "AVANTE!" DE 8 DE JLJLHO Dlõ 1934 

Os escandalos da Superintenàencia do Ensino Secundario 

Como se conta a historia das polpudas gratificaç.ões distri
buídas naquelle departamento 

O Major Agrícola Bethlem ~ •1ma entidade ímpar na his
teria da admmistracão do ansmo. Como funccwoario, as 
suas facanhas remontam ao ttlmpo em que des:u5tr01~ a ae
cretana do Co!legio Militar, pof:to que foi obrigadc: a aban
donar em consequencia de inquerito admimstra•.ivc, no boj) 
do qual surgiu como principal arguicão a subtracção d~ 
documentos que só pod1am interessar ao então secretario_ 
Uma incauta dactylographa amargou a pena de haver deixado 
taes papeis ao alcance das mãos do benE"ficiario des5e dea
apparecimento. Assim o expoz em documentada carta o ca
pitão Archimimo Pereir1>., conhecedor perfeito do assumpto 
que com dignidade occupou aquelle mesmo cargo. 

Na qualidade de professol.'. não tia, no magisterio mili
tar quem ignore o esbulho soffrido pelo 5eu i!lu~tre compe
tidor, e a despeito de tudo, primeiro classificado oo concm'i3iJ 
para provimer1to da cadeira que o Major ainda twje ob;;true 
no Collegio Militar. Aspirante a docente, na antiga Escoh 
Normal a sua the~e foi um decalque mal tr-aduzido, que não 
p.ermif.tiu !'laber ~e maior era o seu desconhecimento na ma
themat.ica ou no italiano. 

Galgou a Superil:!tE'ndencia do Ensino Secundariv. ao 
que parece, com o propo.silo de desmantelai-a. E', pelo menos. 
o que induz a crer a sua disposicão de antmo, quando, d~as 
antes de assumil-a. L'Omo co-director do Curso Freyc:net. 
atirou aos ouvidos desprevenidos do Ministro da Educação, 
recem-vindo de Minas. estas palavras que valem hoje por: 
auto-critica. e só agora têm exacto cabimento: "o organismo· 
adminis1rativo que se deveria simplificar com a extinccão 
pura e simples do Departamento Nacional do Ensino, com
plicou-se com a creação de um appendice caríssimo,. pago 
com o dinheii'O que se arranca á miseria dos estudantes. es->a· 
malfadada e inutil Superintendencia do Ensino Secundaria", 

Esses conceitos, salvo a "simplificacão pura e sirnple~" 
de seu estylo macarronico, marea que lhe ficou no linguajar 
como castigo pela pessima versão daquella the~e dte c-oncur::>o. 
:foram talhados sob medida para a sua nefasta gestão. 

Esta se tem caracterizado por toda a sorte de irre.:rl\ia
ridades e vio!E>ncias que o incompatibilizaram com torto:: IH 
bons e antigos funccionarios da repartição. Basta l embt-:zr 
que ela mesma foram transferidos para outras dependencias 
do Ministerio da Educação, onde continuam prestando bons 
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servlcos, os seguintes: Antonio Fraru:enbhering e Sylvio 
Christophoro, auxiliares technic:os; Octavio Machado Filho, 
archivista; Jaty Ribas e Edda, dacty!ographas. 

Em virtude de inquerito forjado por manejos seus, para 
desc·artar-se dos que conheciam o arrancamento de folhas da 
um processo, inquerito presidido pelo seu assistente, se
cundado em syndicamias pelo seu actuat secretario, os se
guintes funccionarios: Adelaide Bastos Tornaghi, au::tiliar
technica: José Mardlio de Oliveira e Silva, protocollista, e 
Irene Pinto Ribas, dactylographa. Além destes, com a !un. 
ccão, o pobre Benedicto da Silva Braga, que, iogo após re
ceber a noticia da exoneraç;ão, cem metros adeante, caiu 
com uma sYncope cardíaca, á porta do Prompto Soccorro. 
para morrer no Hospital S~ João Baptista, deixando viuva e 
cinco iilhinhos na orphandade. 

Nos !ogares violentamente desoccupados, puzeram-se 
a'filhados e amigos do peito, e até parentes, como a dactylo
grapha Carolina Manhães, sua sobrinha, e o seu irmão Anni
bat Bethlem, que de simples inspector de alurnnos no Col• 
legio Militar, passou a exercer as espinhosas funcções de au
xiliar technico . 

Com relação aos inspectores, é recente. ainda, o acto 
do chefe do Governo Provisorio, que impediu a demissão dos 
Srs. Abel Pinto e Theodomiro Magalhães, proposta pelo 
Major. ~ 

Emquanto assim procede para com os que não ~ão ma
Ieaveis ás suas perseguições ou favorecimento3, distribue a 
ma.ncheias, como verdadeiro predigo dos dinheiros publi
cas, as gratificações principescas que fizeram o dP.;>espero 
ào capitão Dulcidio Cardoso, e constantes da relacão que 
passamos a enumerar num total de 110:000$000. como uma 
parcella, apenas, desse louco esbanjamento de (Jue se !>al
varo algumas poucas que correspondam a serv1cos r~almen
te prestados; 

Juiho i8 - Bento de Carvalho - Serviçog prP~tados 
no mez de junho á Superintendencia - Oíf1ci•J 1 . 32S da: 
Sup., 30$000. 

Eamundo Rodrigues Lima - Serviços exLraorrl~r.arios 
no Gyrno.asio São Carlo5 - São Paulo - Officio 1. 1.?.5, réis 
300$000. . I 

Euclydes Castilho Dania - Serv1~os e:ttraordinarlos no 
Gymnasío Chril:'to Redemptor - O!ficio 1.185, 100$000. 

Djalma Cavalcanti - Serviç;os extraorctm'l. ~os uu Gy
mnasio Anglo-Brasileiro - Rio - Officío i. ~'t7 ·~o·:~ooo. 

Augusto Moura. - Serviços extraordin~rios no ·~ulle
gio Plínio Leite- E. do Rio- Officio 1.227, i!00$1JOO. 

Julho 19- A. P. -Ajuda de custo- Cornrnt~~ào em 
Minas - Officio 1.339, 3 :ooosooo. 

Julho 20 - A!onso de Oliveira - Ajuda de custJ -
Commissão nos Gymnasios Santa Cruz e Academ <'om. -
Juiz de Fóra - Minas - Officio L 347, 1:500$000. 

Agosto :i2- Alonso ele Oliveira - i3 dia1•ias de ~(l$000 
pela Com. no Gymnasio Santa Cruz e Academia Comm>!r
cio - Officio :I. • .UO. 390$000. 

Agosto 15 - Sylvio Julio A. Lima - Correicão no 
Collegio Plinio Leite - Petropolis - Officio 1. 463, réis 
f:500$000. 

Agosto 26 ~ Alvaro Fontoura Duelos - ~ervi ços ex
traordinarios no Gyrn. Luso Brasileiro - São Paulo - Of
ficio 1. 463, 300$000. 

C. D. - VOLUME V 27 
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Setemhro 2 - Julio Revoredo - AJud'& de custo por 
servtcos extraordinartos no Gym. de Soracaba - Offício 
t .447. 1.oo;ooo. 

Betembro 5 - Fenelon Muller - Pagamento autori
zado p~lo minislro da .Educação e Saude Publioa - Pro
ces~o 7. 705 a1·chivado na Sup., 8:640$000. 

Setembro 12 - Ernesto Mendonça Cat'"'.ra.lbo Borgl's -
Fiscalizacão extraordinaría no Gym. S. Jo~é - Batata.es 
- S. Paulo - Offício t.522, 200$000. 

Setembro 21 - M.. B. de A.. - Ajuda de custo pa.ra 
con·eição no Atb. Paulista Progresso Campineiro, Gym. 
Dioc0 • Santa Marla, Instituto Cesar10 Motta - S. Paulo -
Officio L576, i ;500$000. 

M. B. de A. - Inquerito no Gym. de .Agudos - São 
Paulo - Offício 1. 576, 1 :500$000. 

Alvaro H.odrigues Amaral - Inquerito no Gym. Gui
lherme de Almeida -S. Paulo - Officio 1.537, i :OOOiOOO. 

Lazaro Maria da Silva - lnqueriw no Gym. Guilb~r
me de Almeida - S. Paulo - Officio 1.587 - f :OOC$1)00. 

Setembro 22 - Eliezer Magalhães - Coromissão em 
São Paulo - Oíficio i .603, 6:000$000 .• 

Setl.'mbro 25 - João MassoL - Ajuda de custo - Cor
reicão nos Cols. Brasil lcarahy, Santa Rosa, Gym. Brtten
court Silva, Lyeeu Humanidades NHo Peçanha - Nictheroy 
- Officio 1.604, 1 :500$000. 

Setembro 28 - Alvaro Fontoura Duelos - Com. no 
Mackenzie College- São Paulo - Officio L592, i :50f'$000. 

\Valter Gomes - Serviços de inspecção no Lyccu de 
Orlandia - São Paulo - Officio 1.606, 1.:500$000. 

Outubro 2 - Bepto de Carvalho - Serviços extraordi
narios na Sup. do Ensino Secundaria - Officio i.ô35, réis 
600$000. 

Arão Rebello - Serviços extraordinarios nú Gym. La:
gunense - Santa Catharina - Officio 1.62'5, 340$000. 

Armando Petrelli - 6 diarias de 20$000 para in!:'p. no 
Gym. Regente Feijó - Paranâ - Officio 1. 626, 1?0$000. 

Outubro 5 - Clinico Mayrink M. Andrade - lnsp. es~ 
I>ecíal no Gym. de Garanhuns - Pernambuco - Officio 
1.642, 560$000. 

Outubro 9 -- Eliezer Magalhães - Servicos de a&osto 
e setembro - Offioio f .675, f :200$000. 

Outubro iO - Isolin:J. Segadas Vianna. - Ssrvi~03 GX
traordinaríos á Sup·erintendencia - Officio i .64.7, 200$000. 

Outubro 16 - M. B. de A. - Ajud& de custo paTa 
com. em Santos, ltapetininga, Bragan~a e capital de São 
Paulo - Officio 1. 586, 5:000$000. 

João :Baptista Massot - Correi cão nos Gols. d~ ~anta 
Catharina, Paraná e Rio Grande do Sul - O!ficio i.G87, 
6:000$000. 

Arnaldo Signorelli - Commissão no Lyceu Cuysbano 
- Of1icio 1.691, 1:710$000. 

M. B. de A. - ~ diarias de 20$000 pela com. no Gym. 
de Agudos - São Pauto - Oíficio 1.695, 180$000. 

Outubro 17 - Sylvio Julio A. Lima - 46 diarhs a 
.30$000 - Correição no Cal. Plinio Leite - P·etropoEs -
Ofíicio 6.360, 1:38015000. 

Outubro 18 - Adaucto Brasil Falleiros - Correicíio no 
Gym. de Limeira - S. Paulo - Officio L 713, 3:000$000. 
. Lazaro Maria. Silva - Correição no Gym. de Lim~íra. 
- São Paulo - Officio i. 713, 3 :000$000. 



C§maradoa Oep.t!tdos: -lmpressoem 08110.12015 09:30- P&gm 19 de68 

-435-

Julio .Tosé Silva Nery - Serviços extraordinario3 no 
CoL Dom Bosco - Maoáos - Oíficio f.673, 120$000. 

Outubro 23 - Manoel do Carmo - Correição no Gym. 
Anglo Brasileiro - São Paulo - Officio 1. 73 i, 3 : 000$000. 

Alvaro Fontoura Duelos - Correição no Gym .• ~nglo 
Brasileiro - São Paulo - Officio L 731, 3:000$000. 

Outubro 23 - Violeta Barroso - Corr-eição no Gym. 
Anglo Brasileiro - São Paulo - Officio L731, 3 :OOOtOOO. 

Paulo Marzagão - Serviços extraordinarios no Gym. 
N. S. do Carmo- (24 diarias de 20$000) - Officio L726, 
480$000. 

Outubro 31 - Manoel do Carmo - Despesas effectua
das por occasião da correicão no Gym. Anglo Brasileilo -
São Paulo - Officio 1. 789, 492$300. 

Novembro 23 - Alonso de Oliveira - Insp . no Oym. 
Araraquara - S. Paulo - Officio L 900 - 8:000$000. 

Novembro 28 - João Baptista, Cathar ina, Par~tná e 
Rio Grande do Sul - Officio 1. 901, ô :OOOSOOO. 

Sylvio Julio Lima - Insp. no Gym . Paul'stano f! An
glo Latino - S. Paulo - Officio L 913, 3: G00$000. 

Amelia Sapi~nza, Raul Penido e Ricardo Rodrigues 
Viei ra - Correição nos archivos e protooollo da Superin
tendcneia - Officio 1. 939, 3:0008000. 

Dezembro 5 - Alvaro Areas - Serviços de verificação 
de exames, 3:COOSOOO . 

Dezembro 22 - Carlos Dias Fernandes - Commis5ão 
para que foi designado conforme officio 2.055, i :500$000 . 

Dezembro, 28 - Antonieta Barbosa Lima Reis - Insp. 
no Gymnacio Piracicabano - S. Paulo - Offi~io 2. 089, 
1 :500$000. 

Ant.onicta Barbo>a Lima Reis - Insp. no Lyceu Fran
co-Brasileiro - S. Paulo - Officio 2 .088, 3:000$000. 

Janeiro 6 - Edgard Redondo Nascimento - Commissão 
designada pelo officio 2.115, i :500$000. 

Walter Gomes - Commissão designada pelo officio 
2. f15, 1 :500$000. 

Janeiro 13 - M. B. de A. - Commissão designada. 
p-elo officio 3G, 9 :000$000. 

Janeiro, 19 - Eliezer ;>.Iaga\hães - Serviços ext.r aor
dinar ios no Instituto Juruena - Rio - Officio, 1 :~20$000. 

Nelson Brasil e José Barbosa - Serviços extraordina
rios prestados na Superintendencin, i :500$000. 

José Augusto L1ma - Assistente da commissiio desi
gnaàn por offício 2.1 02, 6:000$000. 

Total : 110:5328300. 

DO "AVANTE!", DO DIA 10 DE AQOSTO DE 1934 

"Graves irrcuularida.des na Superintendencia; do Ensino 
Factos e attitudes que merecem as attençóes do Chefe 
do Governo Provisorio - Um pobre tunccionario que 
morre após uma injusta e:coneração 

O ensino publico, entre nós, não melhorou Cílm o mo
vimento político-militar de 1930. No que pesE> a boa von
tade e as boas intenções de alguns administrad'Jres que têm 
tido, vae indo numa verdadeira degringolada . E. cer to, se 
para elle, já. e já, não se voltarem as vistas moralizadoras 
do Chefe do Governo P rov!sorio. o descalabr o e a desbones
tidade, verificados nas denendencias do Ministerio da Edu-
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cação ficarão como uma triste ~ortalba. com a qual se ha 
de cobrir, mais tarde, a Repubhca Nova. 

Ao demittir-se do cargo de director geral de Educação, 
em dezembro do anno passado, o capitão Dulcidio Cardoso, 
numa expressiva carta enviada ao Sr. Getulio Vargas, carta 
essa que foi publicada em varies .iornaes do Paiz. referia-se 
~aos attentados ao espírito de nossas leis de ensino em vi
gor á.s arbitrariedades. ao empirismo fragmenlario e anar
chi~o" as "graves irregularidades que se estavam passando 
na adnlinislracão do ensino ~ecundario e superior do Paiz", 
aléém das "arremetLidas das paixões, das calumnias, das de
traccões deprimentes e venenosas. os attenlados á digni
dade administrativa, estiolando todas as tentativas de aper
feicoamento e esvaindo todas as energias"- Pois bem. E' 
esse estado de coisas. depois desse autorizado alarma, .!ada. 
vez mais aggravado, que ainda persiste, passando ~ consti
tuir. agora, mero caso digno de nota, nas dependeoc!as do 
Ministerio da Educacão-

Um dos trechos, porém, mais dignos de nota na carta 
franca e leal do capitão Dulcidio, a que nos referimos acima, 
é aquelle em que o ex-direclor da Educação se refere aos 
"dispaut.erios, suscitadores. em todos os sectores da opinião 
publica, de criticas fundamentadas e protestos a'ltor!zados 
e eloquentes" . Um delles se consubstanciava na transferen
cia violenta, por meio de uma simples portaria, dos pode::oes 
expressamente conferidos pela actual legislação á Directo
r ia Geral de Educação, para a Superintendencia do Ensino 
Secundaria, onde pontificava e pontifica ainda o Sr. Agri
cola Bethlem, que ali foi oarar. não se sabe porque car;r.19 
dagua. 

O major Agrícola comecou a revelar-se aqui no Rio, 
como secretario do Col!egio Militar. onde, diz-se, oommet
teu coisas do arco da velha. 

Depois, fez um concurso medíocre para professor de 
mathematica do Collegio Militar-

No cargo de superintendente do Ensino cercou-se de 
dois assistentes, faltos de idoneidade. 

Vem elle commetteodo os ma1ores absurdos e as mais 
clamorosas injustiças. Demissões e demissões se succed•3m. 

Ali, na Buperintendencia do Ensino, o Sr . Beth! em põe 
tudo ao sabor dos interesses dos collegios particulares. Pro
va-o a furia com que se atirou .na perseguição de qmmtos 
foram pbstaculos ás pretensões do Curso Freycinet. 

A pobre e infeliz viuva de Benedicto Braga, o zetoso 
funccionario demittido pelos rancores do major Bethlem, 
lá de su tapera á estrada Nova da Pavuna, onde se estiola 
na mais negra miseria, com cinco filhinhos menores, clama 
justiça. Benedicto, bom e honesto servidor, ao receber a no
tici~ de. que ióra exonerado, saiu, cambaleante. para cair 
maiS alem, no Prompto Soccorro, victimado po!' uma syn
cope. Transportado para o Bospital Síio João Baptista, ahi 
falleceu. 

A . Superintendencia do Ensino Secundaria é, hoje, um 
caso digno de .todas as atlencões. O major Bethlem distri
bue a. manche1as ~ossas propinas aos seus affeicoados. Ha 
uma hsta de .quas1 duzentos contos, com a qual iremos pro
var o que afflrmamos. A verba da Superintendencia se acha 
estourada. Os inspectores de ensino estão com atraso em 
seus vencimentos, apesar do dinheiro depositado adianta-
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damente pelos collegios particulares, para o devido paga
mento. 

A violencia, as ameacas de demissão para os funceio
narios que se negam a depor em inqueritos forjados pelo 
superintendente e seus assistentes são a regra geral da 
Superintendencia. 

Um CIZ$0 t'!Jptca 

Entre os demittidos por "honestidade i'unccional", fi
guram a dactylographa !rene Pinto Ribas. Benedicto Au
gusto da Silva Braga, o archivista-protocollista José Mar
cHio de Oliveira e Silva e a auxiliar technica Sra. Ade
laide Bastos Tornaghi. 

O processo de exoneracão desta ultima senhora, o me
morial er.Yiado POI' ella ao Sr . Getulio Vargas, acompanha
do de e ma farta documentacão. é uma prova gritan1.e con
tra a administração do ma.ior .Bethlem e de seus acolytvs. 

Mme. Tornaghi mereceu os odios e as persegn;ções do 
superintendente e seus cumplices por se ter negado a con
secução de uma desh .,nestidade funcional, a que lhe queria 
obrigar o major Agrícola Bethlem . Como auxi li~r technica. 
dera um parecer em determinado processo. O superin~en
dente, num gesto aliás. muito seu. rasgou do pro~c,;so a fo
lha que continha o parecer e mandou-o de volta para que 
fosse lavrado um outro. opposto ao que fôra dado. A auxi
liar t.echnica se ner;.;ou a tal indecencia. 

Foi o quanto bastou. 
A perseguição movida contra MmP.. Tornaghi se desen

cadeou tão feroz que. num curto esoaco. a ella foram distrl
buidos, com prazo exíguo, 27 processos. emquanto para o 
outro auxiliar technico. Dr. Gilberto Paranhos. f,,ra:n dis
tribui dos apenas quatro proces5os e para o assi~tente r.inco. 

Não foi tudo. Mme. TornaJrhi adoeceu. guardando o 
lei to por f6 dias. Precisando licenciar-stl. para tratnmento 
de saúde, não conseguiu para o competente r~qncrimento 
nenhuma solução do superintendente ma.ior Bêthl ~m. De
pois, sem nenhuma formalidade Je,z:al, foi nome'ld~ um ini
migo pes!'oal de Mme. Torna~ h i para presidir um inqnerito, 
ao qual devia r esponder essa auxiliar t E'chniea. ::nmo sup
posta r esponsavel por um curioso P.Xlravio de pr-or.esso, que 
não viera ás suas mãos, e em consPquencia dn qual foi ella 
exoneraria, doente, sem ter se defendido. amarganrio :tt~ hoje 
as humilhações soffridas por parte elo mn.ior BP!hl.-m. 

Quando terá fim semelhante estado de coisa!'?" 

O Sr. Adalberto Corrêa requer e obtem permissão para 
fala.r da bancada. 

O Sr. Adalberto Corrêa (Pf}la ordem) -Sr. Presidente, 
vou apresentar um requerimento de informações da rr.aior 
relevancia no momento actual . 

E' o seguinte: 
Requeiro, por intermedio õa Mesa, ouvida a. Ca

mara dos Deputados, que o Ministerio da Agricultura 
informe: · 

al qual o objectivo visado com a colonizacã"J das 
fazendas Santa Cruz e São Bento -e qual · o piano ge
ral adaptado pa.ra a mesma colonização? 
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b) se os trabalhos de saneamento nas referidas 
fazendas já estão concluidos, e, não -estando, qual o 
estaào actual desses trabalhos? 

c) qual o numero de concessões de lotes já fei
tas, nome e profissão dos a;dquirentes, e se este~ sa
tisfizeram todos os requisitos legacs? 

d) quaes os motivos das seguintes exigeccias 
constantes do edital de 5 de ·Setembro do .corrente 
anno da Secção de Colonizacão do Mini.;terio da Agri
cultura: i) a obrigatoriedade, para cada -prete~den
te, de aàmittir- nos seus trabalhos (no lote), durante, 
pelo menos, 6 mezes, um mínimo de 3 trabalhado
res dos que forem dispensados das duas fazenjas 
pela União; 2) o compromisso que cada pretendtmte 
deve assumir de nada exigir da União quanto a sa
neamento. 

Sala das Sessões, 3 de Outubro de 1934. - Ada:lberto 
Corrêa. 

Sr. Presidente, este requerimento é absolulame_nte tn
dispensavel e da maior actualidade. E' um requerimento 
que visa auxiliar o Governo na obra de amparo ás classes 
necessitadas. O objectivo do Governo, ao idealizar e3sa obra 
de benemerencia. social, que é o saneamento e colonizacão 
de Santa Cruz e São Hento, foi o de desafogar a capibl da 
Republica, afastando das difficuldades proprias de um 
grande centro populoso as classes de insufficientes rtndi
mentos para as necessidades da vida, e desejamio assim fa
cilitar aos habitantes da metropole a acquisícão, nos nu
cleos coloniaes creados, dos productos da p~~oena hv(mra 
em condições mais proprias para a alimentação do que os 
que actualmente nos chegam de pontos distantes, por estra
da de ferr'O ou via maritima. 

Qualquer dos dois fins aqui apontados m-erece todos 
os applausos. 

Infelizmente, porém, tenho sabiào que o primeiro des
ses objectívos estD. sendo frustrado, :câo só pelo pernicioso 
~pístolâo~ que consegue terra para quem, de hcto, não pre
cisa, como f.ambem pela acceitaçâo de elemento estnmgei
ro nessa ~olonizacão que deveria ser de elemento e-xclusi
vamente do Districlo Federal, pois são as terras m1iS pro
ximas da capital e as mais proprias para servirem de re
sidencin ao funccionario de vencimentos modestos, ao ope
raria, e ao pequeno agriêultor que aqui moureja e que não 
seja proprietaria de terras, 

Nesses nucleos coloniaes podem viver perfaHamenle 
com suas famílias os funccionarios a que mA referi e os 
operarias, porque, emquanto uns e outros attendem ás suas 
obrigações na cidade, as suas famílias, sob a orientaçno de 
pralicos da agricultura, irão pouco a pouco a<:~quirindo os 
conhecimento indispensaveis ao amanho desses peque:-nos 
trechos de terra, e que, entretanto, podem ministrar-lhes 
urna renda mensal maior do que a que percebem durante 
o anno todo nas repartíçõ·es ou nas fabricas. 

Realizada a orientação inicial do Governo, afas!.aria
mos principalmente a familia do operaria do casebre pobre, 
sem bygiene, sem ar e sem luz, em que geralmente vive 
nquí na capital, e prepararíamos a sua familía, na vida ao 
ar livre, para outras aspirações mais consentaneas co:n o de-
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sejo de todos os brasileiros, que é o de aformosear a tel'l"â 
pelõ trabalho remunerador da pequena lavoura. 

Hoje, nesta capital, os filhos aos operarias e dos fun
ccionarios aspiram, pelo desconhecimento de outras oo
cupacões, na vida enganosa dos grandes oentros, a mesma 
profissão _:)&terna. 

Chamo a attencão da Camara para este 'onto g..·avis
simo da nossa vida social, porque o numero de lOI!&res pua 
operarws e funccionarios não augmenta na mesma propor
ção da sua prole. 

Em todas as cidades que conheço, tanto da America 
como da Europa, as populações que vivem da pequena la
voura são as mais felizes, as mais fartas, as mais s~uda
veis. O Rio de Janeiro faz excepção a essa regra geral. 
Onde termina. o asphalto, a civilização, começa o ~barco, 
que nos afasta por longas horas da terra habitavel. E' essa 
uma aas maiores causas do nosso atrazo e que im}X!de a 
expansão do nosso dynamismo e da nossa intelligencia, e 
que ::'az vegetar o nosso pobre povo em torno do ;niL·rado 
Thesouro Nacional e dos minguados salarios das noss~s in
dustrias. 

Em opposição absoluta á idéa do Governo Revolucio-· 
nario está o edital de 5 de Setembro do corrente an.no, dll. 
Seccão de Colonização do Ministerío da Agricultura, e do 
qual salientamos duas exigencias no requerimento de in
formações, por considerai-as absurdas. 

Em relação ao primeiro quesito da. letra d do 1·eque
rimento, não posso realmente comprehender como, sendo 
intenção do Governo facililar ás classes menos favorecidas 
da fortuna um meio de vida mais compensador, ~ja aa 
mesmo tempo creada para esse menos favorecido ~ exi~ 
gencia de pagar a trabalhadores que o proprio Estad~ diS-

. pensou, fazendo-se assim recair sobre o protegidl) as des-c 
pesa5 qu e competem ao prot~tor. Nessa obra de human.i
.dade e assistencia social, é um estratagema que não cah& 
ao Estado. 

Em relação ao segundo quesito da mesma letra d. n.lio 
é tambem comprehensive). que o Governo exija o silencio 
dos colonos quanto a obras de saneamento, uma vez que o 
seu de'/er, ao enthusiasmal-os ;>ara o trabalho ruraL é vi
giar para que as condicões de sanidade dessa3 coloni11s se
jam as mais completas possiveis. Qualquer · obra ou tra
balho orientado diante da mesquinhez do edital divnlga.do 
pela Secção de Coloniz:!ção do Ministerio da Agricultura só 
póde ter como resultado o mais absoluto fracasso, aíugea~ 
tando os mais capazes por estarem mais proximos do maior 
centre. da civiliza,;ão nac10na1, e ainda os mais corl.IOSus e 
d~.lididos, afugentanoo-os, repito, dessa obra · ·.:.rmi.lavel ele 
transformação da Baixada, que até hoje só .,ela ine;..<·ia ou 
aeslcixo dos governos anteriores na~' é a continuacão do 
prog-!'e ,;.sc maravilhoso ela metropole brasilei:a, a ~cola. 
para os demais agricultores e a ligacão, por um intt!nso 
trabalho rural, ao rictuissimo hinterland nacionaL (Muito 
bem; muito bem.) 

5 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr Pereira Lyra. 

O Sr. Pereira Lyra requer e obtem permissão para falar 
da bancada. ..! 
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O Sr. Pereira Lyra ( •) (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados: O Diario do Poder Legislativo de hoje es
tampa incluída sem commentarios, no discurso do nobre 
Deput~do Sr. Adolpho Bargamini, uma carta euderecada ao 
nobre Deputado Sr. Mozart Lago, em que ha referencias ao 
Partido Progressista da Parahyba, que represento nesta 
Casa com os da minha bancada. 

Mantivemo-nos, Sr. Presidente, na esphera estrteta da 
formação constHucional, emquanto fomos constituintes, e, ul
timamente, acompanhamos a elaboração orcamentaria, evi
tando, por todas as fórmas, assumptos políticos de natureza 
partidaria local, porque entendemos que nem sempre esse 
debate é uti!, nem sempre ha o illtnito de provocar que os 
factos sejam convenientemente esclal:'ecidos, não tendo, via 
de regra, a materia o dom de prender a attenção dos senho
res Representantes da Nação, voltados mais fecundamente 
pa.ra os problemas geraes que lhes estão permanentemente 
reclamando estudo, dedicação e solicitude. 

Acontece, porém, que, deante do facto da transcripcão 
dess<l carta no jornal official do Parlamento, sinto-me, com 
a minha bancada, no dever de trazer á Ca.mara alguns escla
recimentos, para mostrar que se trata pura a simplesmente 
de exploracão, para fins eleitoraes, visando preparar ambien
te que justifique, ou melhor, que explique a derrota que a 
nossa agremiacão parlídaria vae determinar aos adversa· 
rios, - derrota que será !ata! e semelhante á que occorreu 
nas sempre louvadas elewões de 3 de Mail). 

A Camara toda se recorda de que, quando se approxima
va o pleito que nos outorgou o mandato com que elaborá
mos a t:ouslituiçâo da ReiJublica, e com que agora estamos 
funccionando em Camara Ordinaria - o partido da opposi
-;ão da Parahyba, o Partido Libertador, usou dos processos da 
mais íntensa publicidade, no sentido de antecipar á opinião 
publica a conviccão de que lhe caberia a victoria naquella 
pugna suffragiaria. 

Os factos, porém, vieram a mostrar a fragilidade do 
Partido Libertador, numa eleicão exernplarissima, apurada 
pela Justica Eleitoral, em ambiente de profunda liberdade e 
perfeita garantia, sem recurso por parte dos vencidos, tão 
nítida foi a nossa victoria, a victoria do Partido Progressista. 

A presença da totalidade da representação parabybana 
nesta Casa, integrada exclusivamente por elementos nossos, 
veio evidenciar que o Partido Progressista tinha, já então, 
uma vitalidade tamanha, que se affirmara com uma bancada 
u:o.anime. 

Não queremos, Sr. Presidente, porque isso não d!>ve in
teressar á Camara, entrar no debate da economia dos actuacs 
valores eleitoraes dos partidos parahybanos. Podemos, en
tretanto, assegurar de passagem que nosso Pl.rtido se acba 
cada vez mais fortalecido. Emquanto sóbe o quociente elei
toral nas proximas eleicões, - as forcas adversarias se re
velam inteiramente desorganizadas. Renunciaram, depois de 
lncluidos na chapa da opposicão, nada menos de t:uatro can
didatos, a comecar pelo chefe das hastes libertadoras, agora 
desligado da organização em que militava. 

Isto vem demonstrar a pujança de nosso Partido, em 
contraste com a fraqueza dos que lhe são contrarias. Sen
tem os nossos adversarios que as eleições de 14 de Outubro 
vão repetir a demonstl•acão do nosso viga!:', de nossa forca. de 
no5-'0 prestigio perante o eleitorado da Parahyha, que terá a 
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precisa liberdade de se manifestar de accôrdo com a sua in
depenc!encia cívica. 

Sabem elles que a Justiça Eleitoral não apura brados 
demagogicos nem telegrammas tendenciosos: têm a certeza 
de que os votos, postos nas urnas, serão devidamente apura
dos, não se reproduzindo jámais aquelles espectaculos que 
foram a vergonha do passado. Cremos nisso com segurança, 
nós que prestigiamos a Justiça Eleitoral, que nella t'Onfia
mos, como confiamos na lealdade do eleitoradc inscnpto em 
nossos quadros partidarios. No emtantú, as bastes opposi
cionistas, enfraquecidas, procuram criar um ambiente falso, 
com uma nervosa offensiva telegraphica de noticias não ver
dadeiras. Até aqui, tiveram a resposta pela imprensa, e, 
agora, vêm tel-a, moderada e serena, desta tribuna, porque 
até nos annaes do Parlamento os écos dessa campaoha de 
mystificação vieram repercutir. Dispensar-me-hei, Sr. Pre
sidente, de uma refutação ponto a ponto, limitando-me a 
mostrar que é de tranquillidade o ambiente no meu Estado 
natal, lendo documentos inconteslaveis que aqui trago, afim 
de que fiquem incorporados ao meu discurso. 

Não precisarei dizer mais aue uma palavra aos meus 
nobres collegas da minoria desta Casa. quanto a ~sta ~arta 
recebida de um dos candidatos da opposição na cZ1apa libel:'
tadora, de vez que esse candidato illustrou sua missiva rom 
vanos telegrammas, escolhendo eu um delles para reprodu
zir á Camara, afim de que ella se inteire da verdade dos 
factos. Levanto quanto a essa carta uma prelinli üa: de 
inidoneidade do accusador por falseamento da verdade. 

Sob o titulo- "Novos appellos da opposição parahybana" 
- e em sub-titulos - '"A oPPosição parahybana ciarua em 
vão para o Governo Federal" e ''A situação de terrCJr não se 
modificou", consta do discurso publicado e transcripto no 
Diario do Poder Leai.•~ativo, á pagina n. 987, n. 42, de 3 de 
Outubro de 1934, o seguinte: 

"Espancado e preso um supplente de juíz federal" 

O Directorio Popular da Parahyba, por seu pre
sidente, Sr. Manoel Emygdio de Souza. trans:nittiu
nos hontem o seguinte telegramma, que é r.em o me
lhor attestado da exaltacão e do desespero que la
vram na terra onde .o SI'. José Americo quer mandar: 

"João Pessoa, 24. - Com pesar venho communi
r.ar a situacão dos nossos amigos, aqui, a qual, á me
dida que se approxima o pleito, sentem-se mais das
garantidos. H ontem. á tarde, foi desacatado physica
menle e immediatamente preso e desre~peitado o co
ronel Benicio Paiva Cavalcanti, fazP.ndeiro, :::upplente 
de jui:t: federal e membro do directorio do Partido 
Popular local, pelo delegado especial José Paulino 
Medeiros. 

Reina verdadeira intranquillidade entre !tS fa
mílias dos membros da opposicão. dadas as constan
tes ameaças de desacato, com o ob.íectivo de implantar 
o terror entre os eleitores populistas. Não sendo to
madas medidas garantidoras dos direitos dos cidadãos 
o pleito resultará uma completa nullidade de vez que 
contamos com noventa POr cento do eleitor=1do ao qual 
será vedado o sagrado direito de livre manifestacão 
pelas bayonetas officiaes. - Manoel Emygdio Souza. 
pelo Directorío Popular. n 
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Esse telegramma procede de João PessOa, Estado do Rio 
Grande do Norte, e não J·oão Pessõa, capital da Parabyba do 
Norte. 

Sr. Presidente, a Garoara. poderá verificar - e a 
representação potyguar aqui estã presente - que e-sse 
Directorio do Partido Popular é de um Partido que milita 
na política norte- riograndense e que o coronel Benicio Pai
va Cavalcanti é um dos filiados a essa agremiação, sendo 
ainda certo e insusceptivel de contestação que esse delegadO' 
especial, José Paulino de Medeiros. não exerce qualquer acti
vidade política ou administrativa na Parahyba, mas, sim, n o 
Rio Grande do Norte. 

O que aconteceu, Sr. Presidente. foi que o autor da 
missiva de accusação. embora candidato pela Parahyba, não 
conher.e sufficíentemente os bomens e a vida política do Es
tado pelo qual se deseja eleger, e ignora igualmente que a 
localidade de João Pessôa. de onde procede o telegramma, 
não é d o Estado da Parahyba. mas do Rio Grande do Norte, a 
qual, até h a pouco. se chamava Vil! a de Alexacdri~. Desse 
modo. procura investir contra a situacão parabybana, contra 
o Part!do Progressista. que tenho a honra de representar 
nesta Casa, e conseguiu incluir nos Annaes da Camata - até 
certo ponto illudindo a boa fé dos representantes da minoria 
que se fizeram simples vehiculo da carta. - um telegramma. 
desse jaez. que nenhuma referencia tem com a vida poliLica 
do meu Estado. 

E'. pois, inidonea a invectiva do missivisla; inidon<:los os 
meios de que lanca mão. 

Victoriosa a preliminar levantada, é o caso de archivar 
por inepto o libello ! 

Mostrando quaes os processos de que se está valendo a 
opposição da Parahyba para combater a situação dominante, 
ou o Partido Progressista. procurando por essa fórma <.'nvol
ver até accusações de outros Estados contra a Intervcnto
ria e contra as forcas que obedecem á orientação do Partido 
Pr-ogressista, - tenho a opportunidade, Sr. Presidente, de 
passar a ler um telegramma oue dirigi á Parabyba, em que 
resumo e refuto as accusacões que foram levantadas contra 
.o Partido Progressista e aqui dadas á publicidade. 

Diz o a!ludido telegramma : (L e) 

"Embaixador José Americo- João PessOa- Pa
rahyba: 

Além ataques puro verbalismo sem repercussão opi
nião esc.larecida Rio Janeiro. adversarios lancaram cir 
culação tres accusações: primeira ser chapa constitui
da parentes eminente amigo. Segunda tet· havido derra
mamento sangue comicio opposicionista Praoa Mercês. 
Terceira terem sido aproveitados chapas elementos 
contrarevolucionarios, o que envolveria offensa me
IJ){)ria J oão Pessôa . Em resposta pr imeiro item, minhas 
prov•dencias foram seguintes: declarações principaes 
jornaes mostrando que dentre quarenta nomes inclui
dos chapas sómente dois tinham allegado parentesco. 
F oi registra{jo V. Ex. nada objectou antes acquiesceu 
que dentre esses quarenta nomes se encontrassem ad
versarios pesS<>aes V. Ex. que assim collocava sentido 
bem publico nosso Estado acima desaffeicões como ci-
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dadão. Salientott-se que tanto Governador indicado 
como candidatos constituição Assembléa Legislativa 
local não tinham qualquer ligação familia Americo Al
meida, bem assim que dois unicos parentes dentre 
quarenta nomes foram indigitados sua revelia, tendo 
havido intervenção V. Ex. organização chapas unica
mente para impedir como impediu entrada pessOas fa
milia pezar indicação partida Directorio Central em 
attenção apreciavel acervo relevantes servicos parti
darias e fortes tradicionaes contingentes eleitoraes. 
Foi tornado publico V. Ex. não poude impedir entrada 
chapas nomes conego Mathías Freire e doutor Gratu
liano Britto traço dois unicos parentes V. Ex. indi
gitados mandatos politicos traço pois que isso repre
sentaria uma grave injustiça para com dois lealdosos 
correligionarios Partido Progressista que estavam e 
estão em condições excepcionaes de merito publico e 
se impunham á gratidão das forças eleitoraes parahy
banas não devendo a razão do parentesco ser motivo 
exclusão. Foi lembrado que o conego Malhias Freire 
velho educador muitas geracões. vibrant.issm1o jorna
lista politico largo tir.ocinio, ininterrupt:~mente mili
tante vida partidaria local traço fôra Presidente As
sembléa Legislativa Estado ha mais vinte annos pas
sados, tendo prestado serviços assignalarlos campanha 
parlamentar prol autonomia Parahyba e como Major 
revolucionaria combatente teve parte saliente movi
mento de 1930, e que doutor Gratuliano Britto como 
delegado confiança Governo Provisorio e ainda agora 
do eminente Sr. Presidente Republica se impuzera á 
escolha do Congresso Partidario por força apenas sua 
notavel obra administrativa na Intervenloria Federal. 
Assim essas duas. figuras nossas fileiras partidarias 
traço unlcas ligadas laços sangue a V. Ex. traço não 
são inesperadas creações oligarchicas mas estão vin
culadas indissoluvelmente á vida material e cultural 
da nossa Parahyba, á sua vida politica administrativa 
e intellectual. Foi esse meu depoimento imprensa ca
rioca. Quanto segundo item fiz publicar telegramma 
interventoria em que é restabelecida verdade e onde é 
frizado que unico ferido arma fogo comício Praca. 
Mercês, foi um amigo correligíonario nosso não tendo 
havido participação escaramuças autoridades Estado. 
Registrado ficou famílias nossos correligionarios as
sistiam curiosidade comício .sendo portanto absurda 
bypothese creada fins publicidade partisse perturba
ção nossos partidarios tanto mais quanto nada sof
freram nem podiam soffret' chefes libertadores e todos 
seus adeptos, não tendo assim incidente importancia 
que por força se lhe queria a principio emprestar. 
Dei noticia abertura inquerito salientando ambiente li
berdade assegurado Parahyba desde advenf.o Revolução 
sendo notar não se verificou Parahyba nenhum caso 
deportação durante período dictatorial não 'tendo 
ainda paz interna Estado reclamado censura imprensa 
durante movrmento insurreccional de 1932 quando plena 
guerra civil jornaes adversarios gozavam mais ampla 
liberdade que é compromisso honra toda Parahyba 
progressista e canon ínscripto portíco nosso program
ma partidarío. Quanto terceiro itero sobre censuras 
aproveitamento elementos que combateram Allianca 
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Liberal teve larga divulgação telegramma V. Ex. de
finmdo que Parahyba é indistinctamente todos ooes
taduanos dignos, não see justificando creacãiJ cate
goria párias traço decahidos para sempre. Penas poli
ticas têm de ser irremissivelmente temporadas e Par
tido assiste direito estabelecer dentro suas fileiras e 
até fóra della.s criterio seleccão para aproveitamento 
todos valores capazes collaborar bem Parahyba dando 
arrhas de que realmente amnistia não é uma palavra 
inutíl no texto da Constituição mas fonte inspiração 
alta politica fraternidade tão necessaria aos destinos 
Brasil na hora inquietadora e angustiosa que vivemos. 
Foram essas tres accusações que envolvendo pessOa 
V. Ex. attingiam nossa aggremiacão partidaria: Fi
caram plenamente respondidas e nossa contestacão tem 
tido publicidade a mais ampla e muito hem recebida. 
Attenciosas saudações. -José Pereira Lyra". 

Lendo esse documento político, afim de que seja devi
damente incorporado ao meu discurso, quero demonstrar, 
Sr. Presidente, que não procedem os aleives com que se 
procura enredar e abranger o proprio Governo Federal, exi
gindo-se providencias que elle não poderia de fórma algu
ma tomar, pois os allegados factos são inexistentes, e pro
dueto simplesmente de imaginação e de baixa exploração 
partidaria . 

O Sr. Ministro da Justiça teve occasião de se inteirar 
do que o·ccorre na Parabyba, havendo mandado dar publi
cidade official ao telegramma recebido do delegado do Go
verno Provisorio naquelle Estado, hoje do Presidente da Re
publica, em que relata minudentemente tudo que ali se tem 
passado, deixando patente a exploracão que se tenciona 
atmar contra o situacionismo parahybano. 

O telegramma mandado divulgar pelo Ministerio da 
Justica está redigido nos seguintes termos.: 

"Ministro da Justiça - Rio: 

Em resposta telegramma vossa excellencia, in
formo que realmente correu sangue ultimo comício 
Nalizado João Pessôa, mas de um empregado Dr. Isi
dro Gomes, candidato Deputado Federal Partido Pro
gressista, tendo sido sua maior victima incidente oc
corrido naquella occasião. Em te!egramma dirigido 
deputados Odon Bezerra, Pereira Lyra, logo ~pós !a-· 
elo, narrei seguinte fórma: "Afim evitar exploração 
contra governo em que é fertil grupo opposicionistas 
neste Estado, peço. esclareça incidente occorido hon
tem comício Partido Libertador. Conhece ami~o am
biente liberdade assegurado Parahyba, todos que di
vergem situação local. Maior documento dessa to-

lerancia é linguagem provocadora e grosseira muito 
aggressiva jarnaes adversos que não poupam nenhum 
nossos melindres pessoaes sem que tenham sofírido 
mais leve represalia. Momento em que agradecia saca
da Palacio Governo extraordinaria manifestação ope
rariado parahybano, ouvi alguns disparos da Praç3 

Vou proceder mais rigoroso inquerito apuracão res 
ponsa.bilidades, mas posso assegurar desde já não ter 
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havido nenhuma participação autoridades. Basta re
ferir que se achavam local titulo curiosidade pessoas 
filiadas Partido Progressista, muitas acompanha.:ias 
familias, que soffreram tambem consequencias atro
pelamento. Occorre ainda que unica pessoa ferida 
bala é empregada um dos candidatos deputado fe
deral" Partido Progressista. Chefes opposicionistas e 
todf•S seus adeptos saíram illesos. Ao que se está 
esclarecendo incidente que como se vê não teve ne
nhuma proporção grave decorreu discussão pessoal 
entre adversarios momento em que se encerrava co
mício. Tem se mantido inalteravel ordem publica 

todo Estado. Ambiente garantias assegurado indis
tinctamente como compromisso indeclinavel minha 
honra publica". Embora não se ache ainda encerra
do inquerito, já ficou apurado nenhuma partlcipa~;ão 
agentes autoridades. Evidencia-se contrario tumul-

to provocado promotores meeting que ameaçaram ar
mas espectador protestara contra brutaes diffama
c6es assacadas pessoas representativas deste Estado, 
Peço licença lembrar vossencia que nos momentos 
mais agudos vida política Brasil, como por exemplo, 
durante revolução São Paulo, meu governo jámais 

promoveu deportação de advcrsario nem exerceu cen
sura imprensa ou outra qualquer medida restrictiva 
liberdades publicas. Atlingido ao reves por estut:ido e 
personalíssima campanha jornalística nunca cheguei 
sequer exonerar funccionarios Estado por divergen
cias partidarías, mantendo ao contrario seus cargos 
aquelles que mais se exaltavam contra meu gover
no, inclusive ii"Illão chefe Partido Libertador, demis
sível ad nutum. Adversarios podem vercorrer todo 
Estado com caravanas que quizerem, como já fizeram 
abril 1933, outras vezes, sem nada soffrerem, salvo 
ligeira alteração município Guarabira, que deter
minou demissão delegado policia. Tendo sido arguida 
corno recurso eleitoral compressão pleito, então mi
nish-v José Amer·ico, por telegramma, ouviu onde ae 

achavam todas autoridades federaes e militares deste 
Estado, que nas respostas mais expressivas testemu
nharum eleições haviam decorrido ambiente perfei
tas garantias correccão cívica impeccavel. Saberei 
manter proximo pleito mesmo criterio liberdade para 
que consciencia meu Estaco se manifeste contando 
apoio autoridades constituídas sem nenhuma eiva 
de contra facção dessa vontade soberana. Coronel 
Avilla Lins inimigo pessoal José Americo, motivo 
demissão seu irmão Jsoé Lins commissão exercia 
Inspectoria Seccas, por motivos amplarnenta divul
gados imprensa Rio. Temperamento apaixonado dei
xa-se naturalmente influenciar campanha deliberada 
mystificações inverdades com que grupo oppo!:icio
nista neste Estado procura forma mais lamentavcl 
supprir deficiencia política. 

Enviarei V. Ex. documentos que confirmam in
formações estou prestando com isenção .dirigente Es
tado mas ao mesmo tempo justa revolta contra em
preitada ficções com que procuram desfigurar lã 
fóra physionomia tranquilla segurança liberdade Pa
rahyba. Attenciosas saudações. Gratu!iano de 
Brirto, interventor federal". 
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Quanto, Sr. Presidante, a aceusações outras, que sur
giram posteriormente a este telegramma, dizendo que esta
mos, por todos os meios, procurando fechar a imprensa da 
Parabyba, tenho emoção especial ao revidar tal assacadilha, 
porque o programma do Partido em que mmto traz no seu 
cabeçalho, como item n. 9, o compromisso do "pleno exer
cício das liberdades individuaes e da liberdade de im
prensa ." 

A inclusão desse postulado no ideario do meu Partido, 
não resultou de uma altitude, puramente intellectual. Lá 
no Estado, nós o obedecemos rigidamente; e a bancada pro
gressista, nesta Casa, quando se houve de tratar da Consti
tu ição da Republica, for mou toda ao lado da liberdade de 
imprensa, tendo eu, até, conseguido fazer vingar, na Com
missão dos 26, uma emenda, por forca da qual procurava
mos assegurar os direitos dos jorDalistas, retomando a tra
dição liberal no BrA§il. de submetter os delictos de opinião 
ao tribunal popular por e:x:cellencia, que é o Tribunal do 
Jury . O nosso voto nesta Casa tem traduzido fielmente 
aquelle canon partidario. 

A respeito da eXl)lorncão que se intenta contra nós, aí
firmando que estamos a perseguir os jornalistas e n impe
dir os per iodicos de circular, tenho as infot·mações seguintes, 
para transmiltir á Nação, invocando o testemunho de visu 
dos representantes especiaes ào jornal O Estado, de Recife, 
e da Folha do Norte, do Pará, que estiveram na Parahyba e 
sentiram o regime de garantias que lá existe: 

"Deputado Pereira Lyra - Palacio Tiradentes -
Rio. - 1\ão se verificou nenhuma aggressão a Luiz 
Oliveira, mas uma simples altercação, por motivo es
tranho á. politica, com pessoa do povo, que não exer
ce nenhuma pare e!! a de autoridade . O grupo opposi
cionista, quasi desfeito com a renuncia do seu chefe 
Dr . Joaquim Pessôa, vem diffundindo por toda parte 
ás noticias mais inverosímeis, visando provocar um 
movimento de opinião que os reanime. Ainda hon
tem, telegrapharam ao Jornal do Recite noticiando 
que a policia havia apprehendido exemplares desse or
gão da imprensa P ernambucana. Telegraphei imme
diatamente ao seu director solicitando que mandasse 
um representante seu acompanhar o !nquerito que 
mandei proceder para provar a falsidade da accusação. 
Convem o prezado amigo procurar a Agencia Brasi
leira, que vem sendo embaida na sua boa· fé por essa 
campanha de inverdades e diífamação. Hontem esti
veram nesta Capital o redactor do jornal O Estado, de 
Recife, outro da Polha do Norte, de Belém, que, depois 
de auscultarem a opinião publica verificamm a ab
soluta improcedencia das noticias vehiculadas sobre a 
falta de garantias e liberdade nesl.e Estado. Abral)os. 
- Gratuliano Britto, Interventor Federal." 

Tal despacho foi largamente divulgado na imprensa des
ta Capital, e posso citar de memoria o numero do br i!hante 
matutino Correio da Manhã de 26 de setemhro que o es
tampou. 

Quanto á greve· dos ugazeteiros", parabybanos que se re
cusaram a distribuir as folhas "libertadoriU" convem lêr a 
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nota publicada no jornal A União, que se edita em João 
Pessôa: 

"Os elementos opposicionistas faltam á verdade qUando 
affirmam em boletins distribuídos pela cidade que o go
verno obrigou aos gazeteiros a não apregoar os seus jor
naes. O que é publico e notorio é que a classe daquelles 
servidores da imprensa, num movimento expontaneo de so
lidariedade á pplitica dominante, se negou a fazer circular 
os dois vespertinos que eram o vehiculo do pensamento do 
grupo que aqui faz opposicão ao governo do Estado . Não 
se procure adulterar os factos, porque a mentira tem dura
ção ephemera e a verdade sempre prevalece. O governo con
ta com elementos para garantir os jornaes em apreoo e aos 
seus redactores, como sempre tem garantido, mas lbe faltam 
poderes para obrigar uma classe livre e altiva como a dos 
vendedores de jornaes, a executar um serviço que lhe re
pugna. Os gazeteiros de João Pessoa são livl'es para vender 
ou deixar de vender as referidas folhas e ainda não se co
nhece nenhum recurso capaz de obrigai-os a proceder de 
outra maneira." 

Ainda sobre o mesmo assumpto, peco venia para encar
tar, nas minhas breves considerações, o seguinte telegramma 
estampado naquelle matutino carioca, em 27 de Sel·~rnbro 
ultimo: 

"Reaccão do::; jornaleiros contra os aggressores do Sr. 
José Americo - João Pessoa, 26 (Havas) - Os pequenos 
jornaleiros desta capital recusaram-se a distribuir os orgãos 
que fazem campanha contra o Ministro José Americo com 
termos injuriosos. 

·Os directores do vespertino "Liberdade" solicitaram ga
rantias á policia afim de que pudessem põt' em cir culacão 
o seu jornaL Estas lhes foram offerecidas·; porém, não . en
contraram quem qulzesse distribuir a folha. 

Lembra-se a IJroposito a altitude identica tomada pelos 
pequenos d istribuidores de jornaes em 1929 contra os orgãos 
que trouxessem insultos ao ex-Presidente João PessOa." 

O SR. OnoN BEZERRA - Emquanto V. Ex. invoco. o tes
temunho de pessoas extranhas que lá estiveram, os adver
sarios invocam o da herma do saudoso Presidente para jus
tificarem suas imaginarias acusacões. 

O SR. PEREIRA LYRA - Agrndeco o aparte de Vossa 
Excellenc ia. 

Sr. P residente - A liberdade ·de imprensa é um ponto 
de honra dentro das fileiras do Partido Progressista. Os 
jornaes que nos combatem - circularam durante toda a 
Dictadura, com uma linguagem violentissima que a Camara 
bem conhece, porque alguns trechos figuram nos Annaes da 
Constituinte. Elles fizeram a maior campanha de derrotis
mo quando do levante de São Paulo e sempre procuraram 
por todas as formas combater a situaoão dominante do Es
tado, enfraquecer as autoridades federaes e torpedear a Re
volução. Sempre tiveram, porém, assegurada a liberdade de 
opinião, e não seria agora, no momento em que a justiça 
eleitoral está funccionando, com todo o seu cortejo de ga
rantias e seguranoas constitucionaes, - garantias que ser
vem e servirão a uns e outros, hoje e amanhã - que iria
mos faltar aos com!)romissos assumidos perante o povo, por 
forca de afirmações mais que solennes l 
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Humildes, mas leaes servidores da imprensa, os gaze
t;;iros da Parahyba, recusaram-se a distribuir jornaes cbeios 
de insultos e offensas á dignidade dos homens publicas do 
Estado, Mas nos proprios telegrammas transcriptos, assegu
ram os opposicionistas que tiveram outras pessoas para essa 
ilístríbuicãor A acusação se esborôa, portanto! 

Sr. Presidente: Para ver quão pobres de factos a ar
guir, estão os adversarios, basta dizer que chegaram a alterar 
a chorographía da Parahyba, dando como ali occorridos, 
acontecimentos que se dizem verificados na Villa de Ale
xandrina - hoje João Pessôa - no Rio Grande do Norte! 
Para sentir como estão longe da verdade os nossos accusa
dores, - basta relembrar os ataques pessoaes dirigidos con
tra figuras do Partidp Progressista da Parahyba e que a 
Cmara · sabe, de sciencia propria, são calumniosos. 

Quero referir-me ás noticias mandadas espalhar no Rio 
de Janeiro, de que o orientador desse partido, o Sr . José 
Americo de Almeida, já teria recebido - sem direito a eú~ 
- determinada importancia - que se estima de 24 contos 
de réis - por conta da commissão que o Governo Federal 
lhe confiou recentemente: o posto de Embaixador do Brasil 
junto ao Estado do Vaticano. 

Sr. Presidente, a Camara sabe melhor do que ningucm 
que nenhuma quantia recebeu o Sr. José Americo, ex-Mi
nistro do Governo Provisorio, porquanto a mensagem em 
que é pedido o credito necessario para o desempenho da !un
ccão, ainda se acha em andamento nesta Casa. e, presente
mente na Commissão de Finanças. 

Posso asseverar a V. Ex ., Sr. Presidente, que os pro
cessos revolucionarias na Parahyba não receam a luz do 
sol, não temem o debate, por mais exigente que seja. Te
mos seguido sempre uma innexivel linha de conducta, obe
decendo aos r igidos postulados que adaptamos e em que 
não nos querem acompanhar os adversarios, com a lealdade 
que seria de esperar. 

Devo assignalar que, na Parabyba do Norte, atravessá
mos lodo o periodo da Dictadura, a não ser a ultima phase, 
sem qualquer censura á imprensa, censura que fora ultima
mente determinada pelas exigencias, pelas necessidades da 
situação federa!, e não pelos reclamos das autoridades lo
caes. l\ão tivemos ensejo de lançar mão dos processos e::~:
cepcionaes de justiça, nãc. figurando, nos diversos tribunaos 
revolucionarias que no Rio de Janeiro se constituíram, pro
cessos vindos da Parahyba. Affirmo, tambem, que se não 
aponta o nome de um só cidadão deportado pelas autori
dades parahybanas para terras distantes, porque sempre ti
VOOlOS a moderação precisa e a felicidade de poder cumprir 
a missão de zelar pelos interesses da nossa terra, sem me
didas de tal gravidade. 

A situação parahybâna foi e tem sido tolerante, ma
gnanima, para com os mais encarniçados oppositores. 

Desde as primeiras horas - não .de agora - demos 
uma inter prel.ação brasileira a isso que se chamou "espírito 
r evolucionaria", - exigido pelas necessidades da Revolu
ção - definindo-o e . ~raticando-o como um esforco de sa
neamento na moral política, destinado á pratica das insti
tuições republicanas, sem jámais offender á.s conquistas do 
nosso liberalismo poiitíco . 

Ainda ha pouco, o nobre collega de bancada, Sr. Depu
tado Odon Bezerra, me aparteava, no sentido de demonstrar 
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que, quando toca a vez de apresentar provas, invocam os 
opposicionislas da Parahyba o testemunho da herma de João 
Pessõa, que, na sua immobilidade e na sua mudez, não po
derá protestar. 

Sr. Presidente, a bancada progressista da Parahyba as
sume absoluta solidariedade com os responsaveis pela vida 
politica naquelle Est.ado, até este momento. Procura ella 
cumprir o programma com que se apresentou ao eleit-orado 
dar é com a exploração que se procura fazer, do nome do 
quem tombou pela , ·erdade da. representação e pela demo
cracia . 

Mas, Sr . Presidente, o com que não podemos concor
dar é com a exploração que se procura fazer, com o nome do 
inolvidavei Presidente, publicando-se, profanadoramente, a 
photographia do seu corpo, gelado na inercia da morte, nas 
gazetas da Par abyba, para crear fossos e abismos intra.ns
poniveis no seio da família parahybana. 

O que não podemos consentir é que se procure em
bahir a opinião publica de uma cidade como a Capital da 
Republica, invocando-se, a cada instante, a herma de João 
Pessôa, cujo espírito, se se pudesse corporificar na pedr<~. 
perenne, fazendo-a viver, seria para apontar ao Paiz aquelles 
que se diziam seus amigos de todas ns horas e que, apa
ren tando-se solidarios com elle, o atraiçoavam no momento 
culminante do desespero, quando a autonomia da Parabyba 
estava em risco ... 

O SR. OooN BEZERRA - A' procura de empregos pu
blicas. 

O SR. PEREIRA LYRA- A' procura de empregos pu
blicas, diz muito bem o nobre Deputado. A opinião publica 
esclarecida da Parahyba, que agora tomou conhecimento 
desses factos, com publicacão extraída dos archivos da Re
volucão, sabern distinguir os amigos de João Pessõa, aquel
les que souberam respeitar o seu legado de civismo, dos 
que só têm em mira negociar, com a invocação do seu nome; 
vantagens eleitoraes . O povo parahybano está inteiramente 
informado de tudo. Elle responderá. pela mesma fórma por 
que reagiu em 3 de Maio. Seg-uirá o mesmo exemplo 
qut• lhe deu João Pessõa, quando estendeu suas mãos leaes 
a revolucionarias que o haviam combatido, favorecendo 
boj e, como elle favorecera hontem, a creavão de uma atmos
ph.era de fraternidade, de união dos parahybanos, em prol 
dos interesses da nossa terra e em bem do Brasil. 

A r epresentação parahybana votou a amnistia pela 
fórrna ampla corri que foi aqui apresentada, e, a inda naque!la 
nora, seguia a lição de João Pessõa, que perdoava a tudo, 
menos a deslealdade. Não podemos, de fórma alguma, ser 
invectivados pelos falsos amigos daquelle ínclito brasileiro, 
que nos vêm censurar porque não queremos continuar com 
uma política nefasta, que faria existir dentro do Estado 
uma classe de párias e desherdados. Não. Declaramos que 
a Parahyba é de todos aquelles que lhe queiram dar o seu 
esforço, para que ella continue a sua trajectoria., a sua as
censão . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que 
está finda a hora do expediente. 

O SR. PEREIRA LYRA- Vou concluir, Sr . .Presidente. 
O Partido Progressista da Parahyha tem honrado os 
C. D . - VOLUME V 28 
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seus compromissos e continuará !lO roteiro dessa politica. de 
fraternidade e de seguranca para todos. adoptada desde que 
se ensarilharam as armas, após a jornada de outubro, e mesmo 
antes de inscrevermos na Carta Magna a palavra pacificadora 
da amnistia, reclamada por toda a Nacão Brasileira I (Muito 
bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Publicações a q:ue se refere o Sr. Deputado Pereira 
Lyra, em seu discurso 

"0 Sr. José Americo {ala ao "Diario da. Noite" - Declara o 
ex-Ministro da Viação q·ae a facção opposicionisl.z c:arece 
de attfOI'idade moral para im1Jugnar áeliberacút!s do Par
tido Prooressista - "Os adveTsarios não Ci·mtarão com 
1 O o/o da vota~·ão !" 

João Pessôa, 14 (Do correspondente do "Diario da Noi
te") - Acabo de ouvir o Embai:x:ador José Americ.o sobre a 
politica paruhybana. lnterpellando-o sobre a .organização da 
chapa para representantes federaes e estaduaes, tive do chefe 
da politica parahybana ·a resposta de que acat.ara a delibe
ração do Directorio do Partido, i!ltervindo apena.s para ex
cluir nomes propostos, como sejam o do seu genro, Dr. Al
cides Carneiro para deputado federal e do seu irmão, Au
gusto Almeida, para deputado estadual. Accrescentou que 
deixara de encaminhar um appello de oonderaveis elementos 
d o partido em favor da candidatura do Dr. Plínio Lemos para 
deputado federal por ser este seu sobrinho afim. 

A mesma preoccupaciio de evitar a influencia da fami
lia, contribuíra, considerada por ambos, para o afastamento 
da candidatura do Interventor Gratuliano de Brito ao gover
no constitucional do Estado. tendo chegado a confessar, mun 
discurso no Congresso do Partido. que nesse caso um princi
pfo tinha preterido um g•·ande interesse geral que sel'ia. a 
continuidade da actual administração. 

Explicou que impugnara lambem a candidatura do co
nego Mathias :F'reire a deputado federal, apesar de tratar-se 
de antigo político e ex-Presidente da Assembléa Legislativa 
do Estado, por se tratar de um seu parente. tendo o Directo
rio do Partido mantido, porém, a suggestão !eita. allegando 
a sun formação política anterior á inflüencia do Sr. José 
Americo nos destinos da Parahyba. 

Quanto ao aproveitamento do Dr. Izidro Gomes na chana 
!cderal, acccntuou o Embaixador no Vaticano que obcdect"ra 
ao crilerio manifeslado desde a madrugada da revolução, 
reiterado diversas vezes em entrevistas á imprensa do Rio, 
de selccção dos vencidos. Ademais, trata~se de um adver;;ario 
que chegou a insurgir-se como representante na Assembléa 
do Est.ado contra um seu correligíonario que atacara a hom·a 
privada de João Pessôa, pedindo fosse inscriplo nos Annaes 
um protesto contra tal attitude do seu correliglonario, pos
suindo por isso honroso telegramma de agradecimento da
quelle mallogrado brasileiro. 

Adduziu que a faccão opposicionist.a carece de o.utori.:. 
dade moral para insurgir-se contra essa indicação porque os 
proprios parentes de João Pessoa, conforme documento;;, an
daram pleiteando a adhesão de adversarios de 1930, tendo 
!.ormal recusa. · 

Ouvido sobre sua candidatura a senador, elucidou todas 
as fórmas da sua relutancia, concluindo que, já que a Pa-
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rahyba insistiu em vinoulal-o desta fórma aos saus destinos 
pohticos, com receio de sua pr.ülongada ausencia do Paiz, ia 
exammar os meios de conciliar os compromissos da sua no
meacão para embaixador ou optar pela senatoria. 

Referindo-se ao pro::timo pleito, assegurou que os :ldver
sarios não contariam com f O o/c da votação. O apoio de todas 
as classes, traduzido em manifestações e:xtraordinarias, que 
recebeu em todo o Estado, justifica esta previsão. 

A Parahyba através de uma entrevista do embaixador José 
Americo - Como se constituíram as chapas do Partido 
Progressista - Liberdade de imprensa e de opinião -
As actívidaáes da opposição - Incid~nte em um comício 
- Falta tle tempo para a literatw·a 

João Pessoa, 29 (Do corresponden: e) - Entrevistado 
pelo matutino wo Estado", o embaixador José Americo acaba 
de fazer interessant.es revelações sobre a política parahy
bana. 

Começa a discorrer sobre themas politicos. Fala pau
sadamente; as suas phrases são incisivas, traem o homem 
de energia inquebrantavel, desassombrada, que não rccúa 
ante as r esponsabilidades das propria-s attitutles. 

Faz algumas oonsidcrações sobre or~anizações part ida
ri~.s. fr izando a sua repulsa á orientação pcr·sonalista, de 
um chP.f e unico, que ab~Qrva toda a actividade de um grupo. 
E, referindo-se ao Partido Progressista, que hoje orienta e 
tem o apoio da maioria absoluta dos parahybanos, diz : 

- O Partido Progressi!'ta é dirigido por um di rectorio 
central que elege pP.riodic11.ma:ate o seu prc~idenle. Este 
terr. o seu mandato limilado a um anno e não póde ser re
eleito, para que não possa exercer influencia duradoura nos 
àestinl's político<' do Estado. Como vê, a orientação adoptada 
é impessoal. Entretanto, a imprensa mnl informada, attr i
buiu-rne influencia decisiva na organização dos chapas para 
as proximas eleições, quando é certo que só entrei em com
binações direclas para o caso do govct·no do Estado; de 
accot·do eom o interventor Gratu!iano Dt•ilo que, conformE} 
nosso pensamento commnm, dei:tou de ser ~andida.lo pelo 
simples facto de ser meu parente, em detrimento das gran
des vantagens advindas da continuidnd~ de sua effíciente 
administração. Como snbe, o Dr. Oratuli!lno Bt•ito foi no
meado intel'ventol' mediante um plebiscito, em que foram 
consultadas e se manifestaram todas as classes representa
t ivas e correntes polit lcas do Estado. E' facil de vêr. por
tanto, que eu :não exerço influencia nb<:,,rv'!nl.e ·na polttica 
e apenas sou um patrono dos Interesses gcraes dn minha 
terra. 

O preto no branco 

O embaixador .Tosé Americo continua a desenvolver o 
as!'umpio por alguns instantes, citando casos que documen
tam de rnnne1ra bastan te expressiva o desprt-ndimento que 
sPrnprll o orienta no campo pohtico. Refere que o seu genro, 
Dr. Alcides CnrnE>iro. assignalado entre outro~ serviços como 
orad<>t das caravanas da Allianca Liberal , teve a sua can
didatura a Deputado F ederal vetada por elle, por achnl-a ·n
cornpativel, em vista da relação de familia. E diz: - Im
pugnei tambem a proposta do nome do conego Matbias 
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Freire, por ser meu parente, mas o Directo.rio, por unani
midade de votos, manteve essa candidatura, i11vocando a 
sua formação política anterior á minha actuação no Estado 
e o seu e:xtraordinario concurso para a victoria da Revo
lução. Exclui tambem o nome do meu i1·mão, Augusto Al
meida da lista de Deputados esladuaes e deixei de encami
nhar a indicação feita por fortes elementos poliiioos da can
didatu ra do Dr. Plinio Lemos a Deputado Federal por ser 
meu sobrinho afim. Oppuz-me ainda - continua o Sr. Jos~ 
Americo - á suggestão feita por alguns amigos do nome do 
meu irmão, padre Ignacio de Almeida, a Deputado Federal, 
resistencia, 'que me está custando o mais penoso dissídio de 
família. Foi essa a minha unica actuação r;.:. composição 
das chapas; entretanto, os mt>.us adversarios mandâram 
dizer para pontos, onde minha familia não é conhecida, que 
manifestei tendencias olygarchicas, fantasiando parentesco, 
com outros candidatos. Todavia, pr·eciso act;entuar que fi
guram entre os candidatos do Partido Progressi ~'<la ás pro
:ximas eleições, até inimigos pessoaes meus, o que indica a 
minha abstenção no criterio de escolha. 

Ambiente de Mberdade 

A conversa tomou outro rumo. As noticias ultimamente 
surgidas na imprensa daqui sobre o ambieale politico da 
Parabyb<:, provocaram uma pergunta a re~poito do movi
mento opposicíonista. O embaixador José AmE:rico toma a 
palavra pa1·a fazer as seguintes declara(lÕe!i, que liquidam 
deiinitivamenLe o assumpto : 

- A Parahyba vive num ambiente de absoluta liber
dade. Basta referir que o actual chefe da oppos1ciio tem um 
irmão exercendo, no Estado, emprego d~missivel. O Sr. Luiz 
de Oliveira, o nosso inimigo mais aggressivo. tem um filho 
collocado por mim e outro ma1s recentemente pelo meu ex
official de gabinete, Dr. Ruy Carneiro, candidato do Partido 
Progressista a Deputado Federal. Basta Hh· os jornncs da 
OPlJOsicão para verificat· o desassombro - pela certeza do 
não chegarem a sorrrer nenhuma represalia - com quo sc
brem de insultos os mait; soe ... es as autoridlldcs c os homens 
representativos da Parahyba. Durante a rc'.·olucllo de São 
Paulo, não foi deportado nenhum advcrsario r.em s~1 exerceu 
sequer censura á imprensa, apesar do pa.r~ido ostensivo que 
tomaram os opposicionistns em lavor daquclit: movimento. 
A imprensa, só foi , aliás, censurada,. pouros me:r.cs antes da 
conslitucionalização do paiz por ordem tlo ministro da Jus
ti~a. para evilar attrictos pessoaes que se reproduziam. 

O movimento da opposiçrio 

Passa o embaixador José Americo a falar mais directa
rnente sobre a corrente que está em opposi\ào ao governo 
parahybano, dizendo: 

- Não ha propr iamente opposição aa Parahyba, mas 
um grupo de descontentes, sem expressão politica nem pes
soal. Nas eleições de 3 de maio do anno passado, não logra
ram fazer um só deputado, apesar da liberdade assegurada ao 
pleito, conforme testemunho dado por todas as autoridades 
federaes e militares, que ouvi especialmente para pOr ter-
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mo ás explorações facciosas. E esse grupo está agora intei
ramente desfeito pelo afastamento do seu chefe, Dr. Joaquim 
Pessôa. Entretanto, querendo retribuir á extraordinaria con
sagração com que foi recebido pela Parahyba, na capital e 
no interior, achei que não poderia conferir-lhe maior pre
mio do que a tranquillidade de seu meio SO()ial. Por isso, 
embora não reconhecesse nenhuma contribuição politica da. 
parte desses inimigos, cheguei a mandar propOr-lhes a in
clusão do nome de um de!les na chapa t'ederal, e da quatl'o 
na estadual, contando que a escolha recahisse sobre pessoas 
absolutamente idoneas . A proposta, parece, ·não !:e lhes ter 
2.figurado inacceitavel, tanto que suspenderam a circulação 
dos seus jornaes durante dois dias e adiaram a chamada con
vocação do Partido, mas coincidiu essa ph01se de espectativa 
com boatos de sch•ão no Partido Progressista. E tanto bastou 
para que el!es passassem a explorar essa possibilidade de ru
ptura dos nossos elementos da fórma mais incor recta . Afi
nal. não se verificou dissidencia alguma, a não ser a renun
cia do Deputado .ír ineu Joffily, a que elle proprio não quiz 
attribuir nenhuma repercussão politica. E romperam-se vio
lentamente todos os entend imentos . Dentro desse mesmo 
pensamento de congraçar a família parabybana, adaptamos 
a collaboração de adversarios·de outros matizes. Aliá.•. des
G.e a madrugada da Revolução, preconizei a necessidade da 
seleccão dos vencidos, e numa nota official. publicada a 9 de 
outubro de f930, convoquei essa participação de todos os pa
rahybanos de boa vontade que não estivessem comprometti
dos. directa ou indirectamente, no monstruoso crime contra 
João Pessoa e a autonomia do Estado . Em innumeras entre
vistas concedidas á imprensa do Rio, manifestei esse senti
mento liberal, chegando a dizer que mais valia um adversa
rio digno, do que um máo r evolucionaria. Pelo !acto de, 
coherente com essas idéas, ter sido incluído na chapa de 
deputados federaes, o Dr. Izidro Gomes, que, em plena cam
panha da Alliança Liberal, como antagonista de João Pessoa, 
o havia desaggravado de uma offensa á sua honra pessoal 
imputada por um correligionarío, suscitou-se a mais agitada 
celeuma contra essa assimilação de elementos vencidos. Mas, 
surgiram para logo os documentos de que, antes desse movi
mento de solidariedade parahybana com que procurámos ex
tinguir todas as divergencws do passado, os nossos actuaes 
inimigos já haviam solicitado u adhesão dos chamado~ per
rcpistas. Eram os proprios p:u·entes de João Pessôa que 
mendigavam o apoio daqucllcs que chamavam até bem pou
co tempo os deputados c senadores de Frincezn. Temos pro
vas ainda mais expressivas de que o Sr. Antonio BOto, actual 
chefe do Partido Liber al. no período mais agudo . da campa
nha da Parahyba, se mancumunára com o Desemba rgador 
Heraclito Cavalcanti, mantendo por isso, até bem pouco tem
po. mysleriosa altitude, em troca da promessa de grangear 
b logar de administrador dos Correios do Rio Grande do 
Norte. E outras provas vir ão ... 

Afinal, a campanha em que o Partido Progressista está 
empenhado, não é propriamente de caracter politico, porque 
não ba do outro lado um elemento organizado com que se 
defrontar. E' uma obra de saneamento e de moralizacão dos 
costumes publicos e privados. E' a resistencia a proceres de 
chronicas escabrosas ou de casos policiaes, que opportuna
mente serão documentados para se ver a quanto vae a au
dacia dos que julgam que a escalada do poder prescinde dos 
·valores de caracter. 
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O incidente do ctnnicio da Praça f.817 

Em seguida, o Sr. José Ameri~~ refere-se ao. incidente 
verif1cado na praça 1.817, por occas1ao de um comrc10 oppo~ 
sícionista. Reportando-se ao noticiaria, que a respeito foi 
divulgado no Recife, o illuslre parahybano fala nestes ter
mos : 

- A' mingua de outros pretextos de explorac:l.o política, 
0 Partido Libertador encontrou uma fonte inesgotavel no 
comich de 16 do corrente. Tem por isso fantasiado hecatom
bes, chacinas dízimadoras, uma verdadeira cacada buman1. No 
erntanto, só se registrou um ferimento por bala na pessoa de 
um empregado do Dr. Izidro Gomes, candidato progressista. 
Todos os oradores do meeting, todos os chefes e sub-chefes 
do Partido, trepados em tribunas ou em pontos ainda mais 
expostos, sahiram illesos~ a unica victima não se filiava á 
sua faccão. 

E concluindo: 

- Nadn quero antecipar quanto á origem do conflicto 
que oceorreu depois de se achar o comicü• encerrado. antes 
de conhecer o resultado do inquerlto mandado procecler pelo 
Governo do Estado. O que já se apurou, prova que não hou
ve participacão de agentes da autoridade, como malevolamen
te foi insinuado. 

O Sr. José Americo continua a fallar sobre outros as
sumptos. A uma pergunta, diz que ainda nlio fixou a data 
do seu emborque para o Rio, accrescentando que politica
mente nada tem a fazer na Parahyba, pois tu~o esta Jeito e 
a outros cabe a orientação do proximo pleito. Confessa-se 
eansado e diz que precisa de mais alguns dias de repous() 
para reconstituir todas as energias de que vae carecer em 
climas extranhos. 

NÃ.O BA TEMPO PARA LlTTERATURA 

Uma palestra com o Sr. José Americo de Almeida, não 
podia terminar sem que surgisse uma referencia a· themas 
intcllecluaes. Por mais que se admire o político de larga 
visão, o administrador que realizou trabalhos de vulto, não 
se póde esquecer o intellectual, o romancista que, nas pagi
nas do ~Bagaceira", fixou admiravelmente toda a tragedia da 
gente nordestina. De resto, foi como escriptor que primeiro 
o Sr. José Americo se revelou ao BrasiL E revelou-se com 
o impeto, o vigor, das intelligencias realmente superiores, 
das que têm alguma coisa de novo para contar aos homens. 

Perguntámos-lhe pelos dois livros, que, em deíllarações 
á. imprensa carioca, dizia ter em preparo. O Sr . Jcsé Ame
rico esboça um gesto de lassidão e nos diz que a sua vida 
na rarahyba, chei'!- de trabalhos e de preoccupações, não lhe 
9á ·~mpo para em dar das letras. A excursão, que fizera ao 
mter1or do seu Estado e ao Ceará, deixara-o exhausto, ain
da mais cansado do que quando saíra do Ministerio . E ac
crescenta ao despedir-se: 

- A minha actividnde aqui é muito intensa e não ha 
tempo para fazer litteratura. 
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O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe
dient~. 

Yae-se passar á Ordem da dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs.: 

Manoel Reis, Mario Cbermont, Moura Carvalho, Joaquim 
Magalhães, Luiz Sucupira, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, 
Figueiredo Rodrigues, Alberto Roselli, Souto Filho, Solano 
da Cunha, José Sá, Valente de Lima, Izidro Vasconcello~. 
Ruy Santiago, Sampaio Corrêa, Mozart Lago; João Guimarães, 
Prado Kelly, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré, Cardoso de Mel
lo, Soares Filho, Francisco Marcondes, Ribeiro Junqueira, 
Waldomiro Magalhães, Antonio Jorge, Frederico Wolfen
butell, João Simplicio, Gaspar Saldanha, Armando Laydner, 
Eugenio Monteiro de Larros, Edmar Carvalho, Alexandre Si
cíl.iano, Mario Ramos, Roberto Simonsen, Thiers Perissé, Mo
raes Paiva, Nogueira Penidc (39). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fernandes Tavora, Clementino Lis
bôa, Waldemar Motta, Alvaro Maia, Mario Caiado, 'Cunha 
Mello, Luiz Ti:relli, Abel Chermont, Leandro Pinheiro, Lino 
Machado. Magalhães de Almeida, Cos~a Fernandes, Carlos 
Reis, Adolpho Soar~. Maximo :B'e.rreira, Agenor 
Monfe, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire do 
Andrade, José Borba, Jehovah Moita, Xavier de 
Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Ferreira de 
Souza, VeUoso Borges, Barreto Campello, João Alberlo, Ar
ruda Falcão, Luiz Cedro, Mario Dorningucs, Arruda Cama:ra, 
Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, 
Osorio Borba, Humberto Moura, Sampaio Cosla, Guedes No
gueira, Antonio Machado, Leandro Maciel, Auguslc Leite, 
J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente 'Mariani, Magalhães 
Netlo, Arlindo Leoni, Medeiros NeLto, Arthur Neiva, Ed
gard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão, Attila 
Amaral, Homero Pires, Manoel Novacs, Gileno Amado, Aloy
sio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Nel
-son Xavier, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofre
do Menezes, Lauro Santo~. Jones Rocha, Amaral Peixoto, Pe
reira Carneiro, Nilo de Alvarenga, Cezar Tinoco, Alipio Cos
tallat, Acurcio Torres, José Eduardo, Buarque Nazareth, Bi
as Fortes, Mello Franco, José Braz, Adelio Maciel, Martins 
Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Au
gusto Viegas, Matta Machado, Delphim Moreira, José Alkmim, 
Vieira Marques, ·clemente Medrado, Simão da Cunha, João 
Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Christiano Macha
do, Polyca:rpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho 
Belmir o de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Campo~ 
do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques 
Montandon, João Alves, José Christiano, Plinio Corrêa de Oli
veira, Alcantara Machado, Theotonio Monteiro de Barros Ro
drigues Alves, Barros Penteado, Moraes Andrade, Ah~eida 
Camargo, Mario Whately, Vergueiro Cesar, Guaracy Silv-ei
ra, Hypollito do Rego, Zoroastro Gouveia, José Ulpiano, Cin
cinato Braga, Carlota de Queiroz, Lacerda Werneck, Cardoso 
de 1\fello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vi
dal, Josó Honoralo, Domingos Veilasco, Generoso Ponce, Jo
ão VillasbOns, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Idalio 
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Sardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Aarão Rebello, 
Carlos Gomes, Simões Lopes, Frederico Wolfenbuttel. Deme
trio Xaxier, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Ver
gara, Fanfa Ribas, Raul Biltencourt, Cunha Vasconcellos, 
Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, Waldemar Reikdal, Mar
tins e Silva, João Vitaca, Alberto Surek, Mario Manhães, Ri. 
cardo .Machado, Wa!ter Gosling, Augusto Corsino, João Pi
nheiro, Horacio Lafer, Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva. Roch~ 
Faria, Gastão de Brito, Texeira Leite, David Meinicke, Pi
nheiro Lima, Abelardo Marinho ( 166;. 

ORDEM DO DU 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
reciment.o de 84 Srs. Deputados. 

Não ha numero para se proceder ás votações constante~ 
da Ordem do dia. 

Passa-se á materia em discussão. 

6 

ORÇAMENTO DA FAZENDA 

2.. discussiio do projecto n. 46 A, de 1934, 
fixando a despesa do Ministeria da Fazend<t para 
1935, com parecer da Commissão de Orçamento, 
sobre as e·mll!ndas apresentada3 em 2a. discussão. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o artigo uniC().: 

O Sr. Adolpho Bergamini requer E> obtém permissão para 
falar da bancad~ 

O Sr. Adolpho llergamini (Pele. ordem)- Sr. Presidente. 
a elaboracão dos orçamentos pelo Poder Legislativo, orga
nizada após a promulgação da Constituição àe i6 de Julho 
em nada melhorou ante o que occorria na chamada "velha 
Republica". 

Não me referirei ao lapso de tempo extenso e dilatado, 
durante o qual as funccões legislativas estiveram em mãos 
do Chefe do Go,·erno Provisorio. Alludirei, apenas, ao que 
se passa nesta Casa: annunciados os pro.jectos de m•çamenlo, 
foi distribuido aos Srs. Deputalos um avulso que lhes não 
poderia permíttir estudo de qualquer natureza. E, do mo
mento em que esse avulso foi distribuído comecou a correr 
o prazo. Protestaram alguns representantes do )ovo; eu 
mesmo formulei reclamação, provocando o fornecimento das 
tabellas e,.plicativas. Sem embargo do nome, estas conti
nham apenas as verbas globaes de cada Ministerio, nas res
pectivas despl'sas. De maneira. que o estudo consciencioso 
se tornava absolutamente impossível. 

E' certo que o nosso eminente collega, Sr. Deput~do 
Cbristovão Barcellos, no exercício eventual da Presidencia, 
abriu novo prazo, contra o qual adduzi ligeira critica, sem 
persistir no ponto de vista a meu ver legal, para que se 
não suppuzesse que o proposito de procrastinação das leis 
de meios fosse motivo determinante da minha presença na 
tribuna. 
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Quero, Sr. Presidente, deixar inscriptos nos Anna.e& 
os reparos que estou fazendo, afim de não ser, de futuro. 
accusada a Garoara como responsavel ante a maneira. ;,pres
sada, quiçá tumultuaria, por que vão ser votados os .Jrca
mentos. 

Pelas razões expostas, entre outras muitas falhas que 
se traduzem em injustiças, uma escapou, acerca da qual 
corre um memorial de funccionarios do Ministerio rla Fa
zenda, documento que, data venta, passo a ler, afim de ser
vir de subsidio ao estudo que os nobres membros da Com
missão de Orçamento terão de fazer. do actual turno ao sub
sequente, ou seja a terceira discussão~ 

Memorial mostrando a desigualdade injustiiicavel existente 
entre os vencimentos dos funccionarios da Directoria do 
Domínio da União e dos de outras directorias do Thesouro 
.Nacional 

Pelo decreto n. 2L036, de 26 de Marco de 1934, pu
blicado no Diario 0(/icial de 23 de abril de 1934, que reor
ganizou os servicos da Aàministracão Geral da Fazenda Na
cional, a Directoria do Dominio da União foi consioi•)t'ada 
como uma das repartições do Thesouro Nacional, conforme 
se verifica pela transcripcão abaixo do art. 22: 

"ArL 22. O Thesouro Nacional, que é o depar
tamento central da Administração da Fazenda, ~om
p15e-se: 

a) da Directoria do ExPediente e do Pessoal; 
b) da Di1'ectoria do Domínio da União; 
c) da Directoria da Estatistica Economica e FJ-

nanceira; 
d) da Directoria da. Despesa Publica; 
e) da Contadoria Central da Repu:Oiica; 
f) da Directoria das Rendas Inlet·nas; 
g) da Directoria das Rendas Aduaneit·a.s; 
h) da Procuradoria Geral da Fazenda P~blioa, e 
i) da Delegací~ em Londres." 

Asslm, pelo relacionado acima, ficaram fazendG parte 
Integrante das reparticõe~ do Thesouro Nacional, a Dire
ctoria do Domínio da União, a Contadoria Central da Repu
blica e a Directoria da Estatística Economica e Financeira. 

A ell:posícão de motivos Que acompanhou o decreto nu
mero 24.036, acima citado, assim justificava a incfu~ão da 
Dtrectoria do Dominio da União no Thesou1·o Nacional, a 
qual ficava, por conseguinte. adstricta ás normas geraes 
instituídas pela nova organização: 

"A Directoria do Domin~o da União foi recente
mente reformada pelo decreto n. 22.250, de 23 de 
Dezembro do anno prox:imo findo. 

Fugindo embora da uniformidade que presidiu ao 
plano geral do projecto. seria, comtudo, indesculpa
vel insensatez, desarrazoada imprudencia, modificar 
a actnal organizacão, ainda que com pequenos re
toques •.• " 

Posteriormente, como acto supplementar do primeiro 
decreto, foi .expedido o de n. 24.144, d& 18 de Abril de i934, 
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publicado no Diario Official de .23 de Abril de !934, qu~ 
veiu fixar os vencimentos do pessoal do Thesouro Na~ional. 
conforme ta.bellas anne.xas ao mesmo decreto. 

Diz o art. 1" do referido decreto, o seguinte: 

uArt. 1.• O pessoal que compõe o quadro do Gu.
bínete do Ministro da Fazenda, da Administraciio 
Geral da Fazenda e do Thesouro Nacional, é o con
stante das tabellas annexas com os vencimentos nellas 
fixados. 

§ 1.• o valor da quota para pagamento da parte 
variavel dos vencimentos consignados nas referidas 
tabellas será igual ao valor da quota apurada men
salmente para pagamento do pessoal da R.ecebedoria 
do Districto Federal. 

§ 2.• Os quadros da Directoria do Domínio da 
União e da Contadoria Central da Republica, não in
cluídos naquellas tabellas, permanecerão com o pessoal 
que lhes é proprio e vencimentos nelles fixados, até 
que sejam reajustados ás norm~s decorrrentes da re
forma da Administração da Fazenda M. 

Do exposto acima, percebe-se que o disp~sitivo constan
te no § 2", do art. 1" transcripto, sórnente veiu trazer com 
relação ao pessoal da Directoria do Dominio da União e da 
Contadoria Central da Republica, uma protelação toda ex
cepcional, quanto ás vantagens concedidas aos funccionaríos 
das demais directorias. E. assim, os funccionarios da Dire
ctoria do Domínio da União, constituídos em parte por en
genheiros da Sub-directoria dos Serviços de Engenharia, em 
cujos parer.eres. informações e avaliações se louvam os altos 
poderes administrativas, permanecem com os mesmos exiguos 
vencimentos das tabellas da antiga Directori:: do :?atrimonio 
Nacional, e, para maior ab5urdo, inferiores aos dos dois por
teiros. respectivamente do Tllesouro e do Minislerio. 

Esta affirmação paradoxal parece não ser verdatlrira 
em face da apreciação das tabellas; accresce, porém, que a 
parte variavcl dos vencimentos é ahi calculada em funccão 
de uma quota, cujo valor official é de 25$000, mas, na rea
lidade, este não se verifica, porquanto tem o mesmo variado 
de 65$000 a 120$000, como no mez passado. Nestas condi
·Ções, os vencimentos do porteiro atlingem a uma importa.ncia 
annual superior a 18 :000$000, maximo ])ercebido por um 
engenheiro àe t• classe da Directoria do Domínio dn União, 
:funccionario titulado com maiores responsabilidades e po
sição social que o obrign 11 outros encargos pecuniarios. 

Accresce ainda observar que o quadro da Directoria de 
Estatistica recem-organizado, já foi contemplado pelo re
ajustamento dos seus vencimentos nas mesmas normas das 
outras directorias beneficiadas. 

E, para melhor accentuar a situação que caracteriza os 
auxiliares technicos da Dírectoria do Domínio da União, é 
bastante citar a existencia de uma grande infedQridade entre 
os seus vencimentos e os percebidos Ilelos engenheiros de 
identicas categorias de outros ministerios, inclusive, assim, 
os creados pelo Governo Provisorio. 

A' vista do exposto, conclue-se que não poderá haver 
um motivo preponderante que justifique este caracter de 
ex.cepcão para com os funccionarios da directoria em causa. 
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Poder-se-á, apena~. invocar a aggravaç.ão no orçamento 
da despesa; mas, sendo relativamente pequena a diífei'ença, 
para mais, e tratando-se de uma repartição que contribue 
directamente para o augmento e arrecadação das rendas da 
União - finalidade essa que algumas das outras directorias 
beneficiadas não satisfazem - não parece justa nem equi
tativa a existencia de dois pesos e duas medidas, para díre
ctorias de um mesmo rninísterío. O augmento da desP,esa, 
deveria ser então previsto com antecipação, para que se ti
vesse evitado a possibilidade de beneficiai' alguns quadros do 
func-cionalisrno, em detrimento dos interesses de outl"os, no 
momento em que a propria Constituição,. no Titulo IV. da 
uordem Economica e Social", prevê uma situação igual até 
para o trabalhador, preceituando não poder haver distinccão 
entre o trabalho manual e o trabalho intellectua~ ou technico, 
nem entre os pro{issionaes respectivos. 

QUADRO DO PESSOAL DA DIRECTORIA DO DOMD;IO 
DA UNIÃO 

1 director (em commissão) 
(Já recebe) 

i assistente jurídico (em 
commissão) ...... 

2 inspectores regionaes . 
i secretario (em commis-

são) . . . .......... 
i dacty!ographo . . ....... 
:1 
1 
1 

correio . ............ 
continuo . ........... 
servente . .............. 

Sub-<! irectoria d os 
SeMriços Adminis
trativos e do Re
gist['o: 

i sub-director • • •.••••• 
:1 ajudante .......... . 
:1. escrivão geral do Registro 
:1. archivista conservador ..• 
1 .ajudante archivista • • .•. 
3 am:iliares de i" classe ••• 
4 auxiliares de 2' classe.,. 
5 auxiliares de a• classe ••• 
2 dactylographos de primei-

ra classe .•...... 
:1 cobrador alugueis prop. 

nacion ..•...••..• 
i servente ••.•.....•... 

Ordenado 

14:400$000 

4:800$000 
5::120$0"00 
5 :i20$000 
3:600$000 

16:000$000 
13:600$000 
f2:400$000 
7:600$000 
4:000$000 
7:200$000 
5:600$00() 
4:800$000 

4:800$000 

4:800$000 
3:600$000 

Varia.vel 
{quotas) 

Gratificação 

f9:700$000 

3:600$000 
2:400$000 

1:800$000 

2:400$000 

i;S00$000 

-lO 

2i 

i 

' 

so 
22 
20 
i2 

5 
:f2 
9 
8 

8 
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Sub-directoria dos 
Serviços de Enge
nharia: 

i sull-direetor . • •••...•• 
i engenheiro ajudante •... 
2 engenheiros de primei-

ra classe ..• . •..•.. 
2 conductores technfcos .. . 
3 desenhistas ....... . 
1 photograilho encarregado 

da Mappotheca ••. 
i daetylographo de primei-

ra classe . . .. •.. .• . 
1 servente ••.. . ...• . .... 

Pessoal dos Palacios 
Presidenclaes : 

in tendente ....•...... 
7 contínuos • . .. . . .. .. . 
H serventes ......• . •..... 
i zelador Palacio Cattele ... 
f zelador Palacio Guanabara 
:1 zelador Palacio Rio Negro 
7 cbau:ffeurs (sendo :1 en-

car regado da garage) 
2 ajudantes chauffuers ... 
4 empregados garage .••. 
2 ajudantes das usinas .... 
f jardineiro ...•... • .. 
4 ajudantes de jardineiro .. 
i lavadeira • • •..... . •.. . 
i gratificação ao porteiro. 

Var iavel 
(quotas) 

Ordenado Gratificação 

16:000$000 
13:600$000 

12:000$000 
9:600$000 
9:600$000 

4:800$000 

4:800$000 
3:600$000 

i2:000$000 
5:120$000 
3:600$000 
5::120$000 
4:000$000 
3:600$000 

5 :i20$000 
3 :600$000 
2 :400$000 
3 ;200$000 
2:880$000 
2:400$000 
1:600$000 

2:400$000 
1 :800$000 

2:560$000 
1:800$000 

.2:560$000 
2:000$000 
1 ;80ü.$000 

2 ;560$000 
1 :800$000 
1:200$000 
:1.:600$000 
f :U0$000 
1:200$000 

800$000 
4:320$000 

ao 
22 

20 
16 
16 

8 

20 

Total das Quotas: (66 (exclusiva as do director)." 

Diante da exposicão que os I-nteressados, muito prooe
dentemente, fazem no memorial lido, justa seria emenda con
cebida nos seguintes termos e acomt~anhada da respectiva 
justificação : 

"EMENDA NO ORÇAMENTO DA DESPESA DO MINISTERlO DA FAzENDA 

O titulo III - Directoria do Doroini{) da. União - da 
verba 2a.- Administração da Fa~nda Nacional e Thesouro 
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Nacional, deverã, de accOrdo com o decreto n. 24.036, ser 
assim disposto : 

Numero da consignação - Natureza da despesa - Fixa 
- Variavel 

Pessoal 

III - Directoria do Do
mínio Ja União (decre
to n. 22 . 250, de 23 de 
de dezembro de 1932): 

1. Para pagamento de titula
dos na Capital Federal 
e nos Estados, confor
me as tabellas approva
das pele decreto nume
ro 24..i67, de 25 de 
abril de 1934 • .. . . . • .. L 908:180$000 

2. Para pagamento de 4.66 
quólas de valor igual 
ás abonadas ao pessoal 
da Recebedoria do Dis
tricto Federal ao qua-
dro da Directoria :139 :800$000 

3. Importancia que se presu
me necessaria para pa
gamento d a s quotas, 
pelo excesso de arreca
dação sobre a lotação 
official da Recebedor!a 
do Districto Federal... i73 :352$000 

4. Para pagamento de traba
lhadores de campo, de 
accordo com as mes-
mas tabellas • . . . . • . . • 283 :680$000 

5. Di ar ias pam o pessoal da 
Directoria, quando em 
servi c os externos to :000$000 

6, Pessoal do proprio nacio-
nal da rua Aqueducto 
n. !.632 . •• .....•..• 8:344$000 

7. Para pagamento de vigias 
de proprios naclonaes. 
quando necessarios i2: OOOSOOO 

8. Gratificação a um fun
ccionario incumbido do 
expediente da Super in
tendencia · de S anta 
Cruz .. .. . .. .. .. .. • 3 : 600$000 

9 • Para custeio e conserva
ção dos immovels da 
Baixada Fluminense, 
incorporados ao Domi-
nio da União . . . . . . . • 200:000$000 

!.916:524$000 822:432$000 

2.738 :956$000" 
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O atropelo, pordm, eom que se vae elaborando o pro
jecto de oroam~nto JOIPCdiu se eorrigi~se, em momento op
portuno, a nnomullu as~1gnnlada no memorial, pois que não 
nos move, nem de lougo, o proposito de contribuir para que 
se modificasse a siLULlt,;Üo dos actuaes funccionarios da Fa
zenda, em virtude da refor-ma operada pelo decreto citado, 
mas, unica e exclusivamente, nos tange o desejo de estenaer 
aos demais servidores - entre os quaes aquelles a que o 
memorüil ~ reporta - o mesmo espírito de justiça e de 
equidade. 

Outros e muitos outros pontos, Sr. Presidente, mere
ceriam reparo no projecto em discussão. Não quero retar
dar-lhe a marcha; mas não abro mão do direito e, até, do 
dever que me corre, de accentuar que a precipitação com 
que foi elabol'"ado o projeclo impede os que desejam colla
borar nelle de dar maior efficiencia e mais segurança ao 
seu estudo. 

Era o protesto que tinha a fazer. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados 
quer usar da palavra, vou declarar encerrada a discussão do 
projecto n. 46-A, de 11)3~. orçamento da Fa.:~enda. (Pausa.} 

Está encerrada, ficando adiada a votação. 

7 
ORÇAMENTO DO I!'iTERIOR 

2a. discussão do projecto n. -i7-A, de 1934, fixan
do a despesa do Mini8terio da Justiça e NegO<'iOs 
Interiores, para o e:z:ercicio de i935, com pare!:er da 
Commissão de Orçamento, sobre as emeru:úu apre
sentadas em 2a discussão. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o artigo U!llco. 

O Sr. Abreu Sodré requer e obtem permissão para falar 
da bancada. 

O Sr. AJlreu Sodré - Sr. Presidente, o assuropto que vou 
ventilar não deixa de ter ligacão com a materia ora posta 
em debate, 

Corro os olhos pelo recinto e não vejo nenhum repre
sentante ~do lado de lá", que é, como denominamos, o PartiiiG 
Republicano Paulista, cujos chefes se annullam e se compro
lll21tem nesta sua segunda infancia politica. Estão na phase 
critica e deploravel que só aitinge o~ velbos que, fóra de 
tempo e sem amhieote, não sabem fugir ás tentações e se 
enfrt'gam á volupia das estroinices, dos excessos, das lou
curas e dos desregramentos, que outróra praticavam eom 
tanta naturalidade e, ás vezes, até com graca, quando no seu 
faslig:io e VJ~Ol'. . 

E' que não devo perder, de todo, a minha viagem, pot'
que aqui estou cumprindo ordens da Sr. Alcantara Machado, 
nobre leader do Partido a que tenho a honra de pertencer, e 
vim dar uma resposta prompta, cabal e irrefutavel ás ac
cusações friamente for.iadas pelo illustre Deputado Mario 
Whately contra a situação que merece nosso apoio esp•m• 
taneo, altivo, enthusiastico e decidido. 
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Não desejaria pagar-lhe na mesma moeda, já que es
tamos habituados a lutar frente a frente, tranquillos com o 
presente. não tendo vergonha do pa~sado, nem temendo o 
futuro . Não quero incorrer na deselegancia de quem !ez 
a sua estréa no3 debates politicos, aproveitando-se da au
sencia notaria dos seus adversarios, para verberar attítudes 
ab3olutamente inexistentes. mas que elle proprío aponta co
mo occorridas muito antes das vezes em que, juntos, ~em
parecemos a esta Camara, sem ouvir a voz de qualquer pro
testo ou critica. 

E como oaqu~lla sua mysteriosa visita ao Díctador. em 
Janeiro de 1933, veiu, falou e voltou sem ser visto ou ouvido 
peJo;; que mais se lntere,;savam por seus passos, gestos e 
palavras. 

Por conseguinte. não se portou com a galhardia dos qne 
podem interpretar e defender as verdadeiras tradicões do 
P. R. P . , daquelle P. R. P. aulheniico da propaganda dos 
primeiros governos. que é um patrimonio commum de todos 
os bons paulistas. 

Revelou simplesmente a m entalidade c;ue caracterjza I)S 
que .. gríllaram~ aquella velha aggremiacão para melhor lies
f"rutar as delicias. vantagens e regalias do poder e da poli
tica, que os nossos antepassados tanto dignificaram. 

E é, Senhores. essa gente dos alistamentos fraudulen
tos, das actas falsas. das apurações arbitrarias e escandalo
sas, dos esbanjamentos de dinheiros publicos, que quer ati
rar pe:;lras em um Armando de Salles Oliveira, que semp1•e 
prégou e está r ealizando a moralização dos costumes polí
ticos e admin~strallvos! 

E ' essa gente que, antes de i930, explorou a industria 
da legalldade ... 

O Sa. SouTo FILHO - E' muita curagem àe V. Ex. vir 
falar do passado. 

O SR. ABREU SODRE' - Faço justiça á intelligenc!Ol.. 
ao brilho de V. Ex . • • . 

O SR. Sou~o FILHo - Muito obrigado . 

O SR. ABREU SODRE' - • . • mas, ao mesmo t empo, 
peço licenca para não acceitar a sua contribuição nesse de
bate intimo. antes de me certificar de que os adversarios na 
política interna do meu Estado se encontram em legar in
certo e não sabido. Só então, com o maximo prazer, com viva 
sati sfação, acceitarel a intervencão do nobre curador de au-
sentes... · 

O SR. Sovro FILHo - Isso é regionalismo de V. Ex. 
Sou representante da Nação, como V. Ex. e posso intervir 
na política de São Paulo, como V. Ex. na do meu Estado. 
Falamos para a Nação e não sómente para S. Paulo . 

O SR. ABREU SODRE' - Continuando a tratar do caso 
domestico, direi: foi essa gente que, depois, fez a industria 
da Revolução, infiltrando-se nas interventorias com os seus 
conhecidos "bois emprestados", a mesma gente que chega ao 
cumulo de ora explorar a industria do sentimento paulista, 
quando os seu:; principaas chefes não souberam honrar os 
sa.crificios e a epopéa de 32 • •. 

O SR. SouTo FILHo- E a industria dos banquef.es, quem 
& está explorando\' 
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O SR. ABREU SODRE' - São os hoteleiros, pagos com 
dinheiros dos nossos correlígíonarios e não dos cofres pu
blicas. 

Sr. Presidente, é essa gente que tem a petulancia de 
difamar os aue não negaram a responsabilidade de seus 
actos e que jámais faltaram nos momentos de angustia ou de 
provação por que S . Paulo tem passado, na velha ou na nova 
Republica ... 

o Sn. SoU'I'o Fn.no- E' bom que V. Ex. o reconheç!l. 
O SR. ABREU SODRE'- ••• é essa gente, que insUtuin 

o regime do "cré ou mOITe", que levantou a idéa dos •en
terrados vivos•, que não admittia sequer a. discussão de sua. 
vontade e de seus caprichos, que reduziu o problema social 
á méra questão de policia. e, nas costas dos opcrarios, co
mo se fôra. uma taboa, escrevia os seus mandamentos a ponta. 
de sabre ••. 

O Sa. SoUTo F1LHO- Devo declarar a. V. Ex. que não 
morro de amores pelo passado, mas acho que falta á gente 
do presente autoridade para falar do passado. 

O SR. ABREU SODRE' - ••• com illustrações feitas a 
cano de borracha. E' essa gente que tenta ferir um governo 
que dá aos seus gratuitos inimigos liberdade e segurança de 
que elles usam e abusam da maneira mais condemnavet, 
odiosa e atrevida deste mundo; é essa gente que, - com 
~oldados de fuzis em punho, á luz do dia e aos olhos de uma 
popt.tlaçâo, - obrigava chefes op~osicionistas, carregando es
cadas e lat.as de cola, a prégar, nas paredes de suas proprias 
casas, cartazes do eandidato offirial, e que quer agora em
prestar os seus erros, vícios e crimes ao governo mais popu
lar, mais fertil, mais liberal e de uma honestidade nunca 
superada em São Paulo! 

E' essa gente que, com esse passado, não desapparecerá 
pelo menos da memoria dos seus contemporaneos, e a ind:t 
está. sob a direcção de um homem que desceu da presidencia 
do Estado, e, nesta Camara, obedecendo cég;amente ;l. ordem 
acintosa partida da sua criatura, que depois se fez; seu algoz, 
veiu degollar a representação parahybana, e tem a velleidade 
de querer ensinar civismo, amor a São Paulo e respeito aos 
princípios democraticos. 

Não! Aqui estaremos para rebater essas mystifica
cões, embustes, _inlrigas e insidias. 

Nosso candidato acceitou o desafio, levantou a luva e, 
de viseira erguida, reclama o julgamento da opinião pu. 
blica. Nas urnas, em que o voto será secreto, não mais p:li'll 
o eleitor. mas unicamente para os chefes e cabos eleitoraes, 
os paulistas escolherão : ou aquelle passado de tão triste e 
desoladoras recordações, ou a marcha para um futuro de 
IJromissoras realizações, norteado por um idealismo elevMo 
oe sadio . 

Meus Senhores, nossos adversarios, não podendo maie 
contar com o voto dos mortos, teimam em voltar ao ce!'!li
terio, e, de cima de tumulos, Invocam sacrifícios e padeci
mentos alheios, imaginando que, a inda uma vez, hão de lo
grar os vivos. São Paulo, porém, não é habitado por cégos 
e tão pouco por ingenuos. 

A nossa actuação, antes, durante e depois da memora
vel Revolução de 32, está no conhecimento de todos, ll.Orque 
só sabemos agir ás claras e desassombradamente. 
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Convido, portanto, destn tribuna, os adversarios a \'i
r~;m aqul, face a face, apurar com quero estão, realmente, 
os sentimentos. a razão e os anseios de São Paulo, e isso 
depois das eleicões de 14 de Outubro, porque não temos 
mais tempo a perder. Precisamos procurar o nosso elei
torado, falar ao Povo que nos coroprebende, respeita, acata. 
e applaude a prestação de contas que temos feito e a nossa . 
linguagem franca e leal. 

Comtudo, antes de encerrar, adiantarei, apenas, um do
cumento que me chegou ás mãos e cuja le itura não posso 
sequer adiar. E' do Prefeito de Ribeirão Preto, Sr. Ricar
do, Guimarães So:Orinho, que appel la para ú Sr. Alcantara 
Machado no sentido de ser desmentida a referencia á ~emis-
5âo do Dr. AlCides Sampaio, contida no ct•scursc elo l.Jeputado 
Whately, proferido na Camara r eaeral. D1z o tetegramma · 

"Appello vossencia sentido se~ desmentida re!e
renoia contJda discurso Deputado perrepista Mario 
WhaLely. proferido Carnara Federal, relativa á demis
são l)r. Alcides Sampaio desta. Prefeitura. Esse advo
gado foi apenas disp~nsado cargo procurador fiscal ::>or 
terzr,inação contracto, continuando, entre~anto. ;:xer
cer funcções coo~ultor juridico Cord;ae< sa udaçõe~. ~ 

E' assim, Sr. Pl'esidente, que essa gente fala, é a.ssim 
que a:r:.a::. vroceda nc. t'!Pc..ca Ou voto se<;l'E:t.c e J a ver-oade 
eleitotall (J1uitCI bem; muito bem.) 

O Sr. Adol;~ho Bergamini requer e obtem permissão para 
falar da bancada. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) - Prevaleço-me, 
Sr. Presidente, de estar em discussão o Orçamento da Justiça 
para, seguindo o exemplo do nobre collega que me precedeu 
na tribuna, lambem cogitar de assumplos pertinentes áqoella 
Secretaria de Estado e que estão sendo inteiramente des
prezados . 

As atlribulaçõe$. por aue passou o nobre e altivo Es
tado de São Paulo, após a Revolução, são conhecidas de toda 
gente e despertaram a solidariedade generalizada da Nacào 
Brasileira, que, mesmo no revide legitimo e justl~ieavel 
de 9 de Julho de 1932, deu as mais cabaes demonstraçaes 
de uma solidariedade perfeita, de um enthusiast.co ap
plauso. 

O que é, porém, de admirar, Sr. Presidente, é que, de
pois de votada a Constituição de 16 de Julho, Estaf.uto que 
a Nação deve a São Paulo em armas, ao sangue generoso 
dos brasileiros vertido nas terras de PiraLininga; o ~ue é 
de admirar é que, sendo detentor da pasta da Justica um 
paulista 11lustre, a <iespe!to de cultor do Direito e homem 
de respeit.aveis tradições, se manifeste S. Ex. o S. DI'. Vi
cente Ráo indifferente ao soffrimento dos outros Estados, 
cuja autonomia e cuja liberdade politiea estão sof!rendo 
as mais innomina.veis violencias. 

O Pará está - póde di:r:er-se - na imminnecía de acon
tecimentos graves. .Al.i não se respeita a Constitui(lão; o 
Poder Judiciario já agora de nada vale. E quero illustrar 
o meu disaurso com a prova que me chega daquelle glorioso 
Estado. 

C. o . - VOLUME V 29 
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Ao Sr. Presidente da Republica. enviou o illustre e 
eminente jornalista Paulo Maranhão o seguinte despacho 
telegraphico: 

~communico a V. Ex. que, depois de obtido o 
mandato de seguranca, expedido unanimemente pelo 
Tribunal, para usar o predio e as installa~ees da 
" Folha do Norte", jornal de minha propriedade, as
sim tambem de fazel-o imprimir e circular sem con
strangimento nem censura, em ];)ropaganda eleitoral 
da opposicão, providenciei a sahida do jornal hoje. 
Entretanto, a policia cercou o predio desde a ma
drugada e, ao alvorecer, penetrou no mesmo. Intimou 
meu representant-e de um mandado de apprehensão 
de toda a edição, mandado que tornou effectivo, le
vando para a chefatura de policia os exemplares im
pressos sob o pretexto de a-pprehensão em cum:vri
mento da lei de imprensa pela policia. E por havei', 
segundo se dizia, referencias :w interventor na edi
ção, preparada sem qualquer previo acto judicial, 
sem outra garantia nem autoridade. foi impedido de 
circular o jornaL 

Não tendo para quem appellar aqui, pois todos 
declaram que a forca federal não poderá intervir sem 
ordem expressa do Governo Federal. tomo a liberdade 
de solicitar de V. Ex. urgentes medidas de garantia 
á liberdade de imprensa e igualmente da liberdade 
eleitoral. 

Attenciosas saudações. - Paulo Maranhão." 

Em abono da verdade contida nesse despacho, e teste
munhando tambem outras violencias que se verificam no 
Estado do Pará, vou ler oulrv telegramma, este de autoria 
do Dr. Samuel Mac-Dowen e do Sr. Souza Castro: 

Dr. D. Bentes, rua Copacabana, 489 - Br ,mo Lobo -
Prado Lopes. 

Belem. 3. - Communico amigos acabamos enviar Pre
sidente Republica, Ministros Justiça Guerra seguinte tele
gramma expedido hoje: Ministro Presidente Superior Tri
bunal Eleitoral. Rio onde estiver. Communicnmos v. Ex. 
jornal "Folha do Norten, propriedade Paulo Maranhão, can
didato Deputado Federal pela Frente Unica Paraense, o qual 
faz propaganda este Partido político, foi interdictad~ desde 
23 setembro pela Policia, cumprindo ordens Interventor Fe
deraL Requereu por este motivo mand~dc sc:;-urança ao 
T. R .. Eleitoral que concedeu unanimemente ante-hontem 
primeiro corrente, declarando então Policia levantada inter
dicção.· Prepa.rado jornal para sahir bo.it>. Policia chego)l 
predio "Folha Norte" desde madrugada entrando nelle ao 
1!-lvorecer Primeiro Delegado Auxiliar que intimou gerente 
JOrnal dum mandado apprehensão exemplares edição sob 
fundamento conter publicações que incidem sancções lei im
prensa. Não houve nenhum acto judicial autorizando tal 
medida. Apesar protesto formulado advogados proprietariol 
contra formal e manifesto desrespeito mandado segurança 
no acto a-pprehensão exemplares jornal edição hoje !oram 
conduzidos para Policia. T~:azendo esta nova violencia CO-'
nhecimento V. E:x:. solicitamos providencias urgentes cer
tos V. E"l;:. no seu alto e esclarecido criterio e proposito em 
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que esLá garantir propaganda eleitoral igualmente liber
dade voto agirá decisivamente sentido ser integralmente 
mantido mandado Tribunal. Respeitosas saudações. - Sa
muel Mac-Dowell. - 5ou:r.a Castro." 

As violencias. Sr. Presidente, não ficam circumscriptas 
ao territorío paraense mas vão até a produzir effeitos extra
territortae~ pois que, segundo se depreheude da reclamação 
fol'mualada pelo nosso illustre collega Deputado Leandro Pi
nheiro, era S. Ex. em Fortaleza victirna da truculencia da 
interventoria paraense. 

Diz S. Ex. de Fortaleza: 

Professo!" Bruno Lobo - Rua Uruguayana n. 54 - Rio. 

"Carta recebida Belém, Fernando Castro previne 
tomar urgente providencias garantir meu desembar
que Belém boatos capangas Barata Abel pret3 d~
rem desmoralizar-me. PAcote livros enviados ante
cedencia vapor Itapé aprehendidos policia pretexr.o 
ex;;.minar não contenham Boletins subversivos com
munistas so entregarão pessoalmente urge prov!den
cias Ministro Ráo, abracos. - Leandro. 

Varias são os pretextos de que se r -ccorre o Interven
tol' Magalhães Barata para impedir a c;rcu\ação da Folha 
do Norte e oppor-se a que seus adversarios possam des!:m
volver, como de seu direito, a propaganda eleitoral - e ás 
portas do pleito! É ainda o nosso eminente co!lega Sr. Lean
dro Pinheiro quem ~xpede telegramma t amigo seu, neGsa 
Capital, o Dr. Bruno Lobo e que me chega ás mãos no mo
mento. 

Eil-o: 

"Cartas recebidas portos passagem accusam Abel 
Mentor violencias comitidas Barata. Conveniente :re.~
ponsabili~ar Ab ·1 Camara, abraços. - Leandro". 

Diante da noticia documPntada destes e de outros faet.~,. 
é que o Professor Br·uno Lobo, a quem V. Ex. bem ronro".
ce, pois foi uma das figuras proeminentes da Allianca Li
beral e que pelejou o bom combate em 193(}, dirigiu ao 
Presidente da Repnblica o telegramma seguinte: 

Presidente Getulio 'Vargas-- Palacio Guanabara - Riü. 
Apresentando saudações rogo necessaría attenção Pre

sidente Republica para situação creada Estaco Pará ante 
attitud. francamente parcial tendenciosa Interventor Joa
quim Barata, actual momento politico eleitoral. É sabido 
que o signatario presente tegramma assumiu perante J:sta
do Pará compromissos moraes durante propaganda Allian
ca Libel'al bem como propaganda Revolução. Em praças pu
blicas, imprensa, impressos, publicações outras e communi
cações pessoaes foi censurada em nome chefes políticos qu~ 
orientavam campanha entre quaes se destacava Getulio 
Vargas, a acção do Governador Eurico Valle pelo facto d'3 
int&rvir directamente como presidente de partido em c ali.>
tamento eleitoral e consecutivas eleições paraenses. Recebe 
mesmo o signatario deste telegramma ordem emanada dos 
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ehefes alliancisto.s para documentar convenientemente !$ 

acção do Governador paraense o que foi feito e citado com 
alarde em contestacão apresentada -perante Camara J!'!l
deral Repetindo-se actualmenle mesmo facto estando Go
verno' Pará delegado confiança Gett1lio Vargas Inter-1entor 
: Jaquim Bar ata rogo necessarias providencias para que o 
Povo Paraense ante falta destas não duvide sinceridade can
didato Getulio Vargas e seus delegados. Renovo protesl.ols 
otima pessoal . - Bruno Lobo. 

De ordem Presidente Republica resposta telegramma 
lhe di rigistes 4 coiTente cumpre-me comrnunicar--vos Su:! 
Ex. recc.mendou assumpto Ministro Justi~a, cordiaes : u
dações. - Ronald de Carvalho, Secretario Presidencia . 

o Sr . Presidente da Republica scientific.ou o Professor 
Bruno Lobo. por interroedio de seu secretai"io, que :ecom
r.Jendalâ o assumpto ao Ministro da Ju~tiça. 

Ora, Sr. ?l'esidente, o Ministro da Justica é o eminente. 
rrofessor V1cenLe Ráo, paulista, que senHu de perto todas <15 
agrura:;: do nobre povo daquelle E~tado, e niio se compreh'l n
. · , como agora, encontrando-se numa Secretaria de · .lStad•J, 
como Ministro da ·Justiça se mantenha indiiferente ao sof
frimento de outras unidades da Federação, entre as quaes e 
de: collocar-se o Estado do Pará. 

Sr . Pt·esidente, em que pese a affii macão feita n:1 ~s
são de hoJe por nosso brilhante collega Sr. Deputado Pe
reira Lyra, tarnbem pela Parahyba, a avaliar -pelos l ~l'l
grammas que nos chegam, a campanha eleitoral não corre 
suavemente. 

Recorda-se naturalmente V. El:. do ex-Deputado Car
los Pessoa . Sabe V. Ex. melhor do que eu que foi um dos 
elementos da mais alta valia na campanha da Allian.;a Li
bera!; foi mesmo o elemento de l igação c;ue tivemos entre 
o grande Presidente Joõ.o Pessoa e os proceres da política 
opposicionista daquelle momento. 

Traz a assignatur a desse nosso ex-eollega o seguinte 
telegramma : 

Deputado Adolpbo :Sergamini - Rio: 

~João PessOa, i - Parahyba atravessa situaoão 
verdadeiro t error. Foram revistados, hoje, p ~ena v!a 
rpublica, candidatos Partido Re-publicBJlo Libe,.tador 
Deputação estadual Flodoaldo Peixoto, 11to !>;):llWer
dante, Antonio Vianna Silva, Jornalista, Ancohyses 
Gomes e Ulysses Barros. Elementos polich ro!'.gem po
pulação. Tribunal Eleitoral concedeu mandado segu
rança requerido advogado Antonio Botto para fazer co
micios, !Ora prohibido policia. Orgão olfioial abre co
I um nas chamando adversarios podl'e.s, ladl'Õeil. sujos, 
devassos, indiguos. A policia nega garantir opposi
cionistas cujos jornaes não podem ~irautar Aqui 
não se soube qualquer resposta ministro J!l!ltica. 
Nossa situação dia a dia aggravada. Pedimos V. Ex. 
expor lribuna Camara e presidente ~publica situa
ção deagraçada Parahyba, afim de &Vltlu' pO,o~Siveis 
attentados. lles.peitosas saudações. ·- D!~torio 
Prtidoa Libertador; AntoniQ Botto. !idvog"Jdo • . -
Galdino Saltes, medico. - Car,os Psss6a, ens~nhei
ro, - A.vila Lms, coronel Exel'cito. - Jlodesto 
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Aquino, fazendeiro. - E1'1Ulni Sat11ro, advogado. 
Se'Uerino Lucena. - Luü miveira., jornalista. 
José Pinto, advogado. " 

O SI\. liEI\ECTIANO ZENAYOE - Um partido fortE> como 
o Progressista do Estado da Pa-rahyba que elege todos os can· 
didatos que apresenta á eleição de 3 de Maio, não tem ab
sotutam1!nte nenhum interesse em crear ambiente tã.~ anti
patbico de oppressão, conforme o qua se quer fazer acre
ditar reine no meu Estado. Posso asseverar a V. Ex. -
mesmo em signal de respeito á intclligencia e ao brilh" 
com que desempenba o mandato •.• 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Muit<J obrigado a 
v. Ex. 

o SI\. EERECT!ANO Zr::NAY!lE - • . • que tudo iSSI) não 
passar de uma arma política de que se estão servindo os 
candidatos ao Partido adversario áquelle a que tenho d hon
ra de pertencer. 

O SR. .ADOLPHO BERGAMINI - Recebo o aparte do 
meu nobre co!lega com a maior satisfação; mas, .. d'l'a ve
nia", ponderarei a S . Ex. que do simples facto de 9'? alar
dear que um Partido faz a unanimidade da represPnlação 
do Estado emerge a suspeita de compressão, de V('?! que or
ganizados em Partido se encontram os opposicionistas do 
Estado. 

0 SF. . EBAECTIANO :~ENAYDE - A unanimidade de re
presentação é um attestado da pujança do nosso Pa! lido e 
da lealdade dos processos que emprega. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI- Será um nt.testado da 
pujança do Partido ou da compressão exercida ~obro. o elei
torado, de vez que esse Partido era o do inte..-ventor, era. o 
daquelles que estavam no poder? 

0 SR . HBAECTlANO ZZNAYDE - Essas COT. !' l' >'S;<•~:es jli• 
mais existiram e nunca foram articuladas :ontra o nosso 
Partido. 

O Sll.. ADOLPilO J'\ERGAM!NI - Não deve esquecer
se o meu nobre collega que as 3leições de a de Maio foram 
processada num ambi ente de falta absoluta de 11'~ :·an~ias ... 

,o SR. HmECTIANO Z&NAYDE - Posso dar a V. Ex. o 
meu testemunho sincero da qu~ as eteições na Pll.-ahyba 
fo:ra.m cercadas de todas as garnntias . 

O SR. ADOLPHO BERG.AMINI - •• . daS<ie que a opS
nlio publica não podia ter conhecimento dos factos que sa 
passavallJ, censurada que estava a imprens-a. 

Nunca pude comprehender, St. Pre3ideate, uma alei
cão, á qual deve preceder um p2riodo de propaganda.. ser 
apontaoa como extreme de qualquer vicio, pois esse perío
do de propaganda teve na redacção de cada jornal um cen
sor da policia. São eousas inoompativeis. 

O Sll. !IEP.ECTIANO ZENAYD: - No meu lt>tado n!!.c hou
ve censura, durante tOda campanha presidencial. 

O SR. ADOLPHO BERGAMINI - Sou daquelles que ne
g~rn ~ existencia dos chamados governos de força, oela ra
zao Simples de que taes governos, tanto têm a noção da 
pro,~>ria fraqueza, que 5ão incapazes de deaar a opln.ião 
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publica manifestar-se ou ser orienta-da livrem~nte pelos 
orgãos de publicidade. Comprehendem que pan .:ieP!'Ubal-os 
não se faz misl.er um tiro. Basta o simples c.amor popular, 
e então suffocam os jornaes, obstam a public~cãv. a r·r1tica, 
o commentario, a notmia dos factos que se passam, e ~6 por 
essa maneira é qu.e conseguem mantBr-se e perp~t·u.ar-se 
no poder. 

Assim pen~audo, portanto, não posso concor·dar· ~om 
aquelles que cons 1deram legitima e e~COimada;; Je Ql)i:.lquer 
defeito as eleições realizadas a 3 de Maio, desde que por 
e ssa época os JOrnaes não pod1am exercer coul llber(b.de :i 
sua ruocção educativa e fiscalizadora. 

O que quero accentuar bem, Sr. Presideute, é que o 
nobre paulista, Sr. Professor Vicente Ráo, que sPr.tiu de 
perto os amargores do povo de Pi ralin1nga, em cb~ga:-tào ao 
Ministerio da Justiça, tornou-se surdo aos clarno:·t>~ que 
vêm dos outros Estaó.os, o~ quaes. estão expe~1m~nLndo ali 
meomas attribulacões que levaram São Pauto a p.·utestaro 
de armas na mão! Não é preciso ir muito ,ouge. Aqui 
mesmo, na capital da Republica, recanto aue ma1s sofftell, 
viclima maior da Revolução, não só S. Ex. é surdo aos re
clamo.s do povo carioca, como é cego aos factos que ~e des
enrolam deante do olhar de toda a gente. 

Ainda hontem protestei contra a creacão de um q;.taaro 
de cerca de cto1s mil empregados, e;'!:haurindo a capacidade 
<lo contribuinte para pagar cerca cte 10.000 contos ue !'éis 
por anno a mais, creacão de cargos que n3o t~m outro 
object>'io senão o da conup'iJãc e\eit\lraL 

E quero, Sr. Presidente, transcrever nos Annaes desta 
Casa a apreciação feita no J)iario da Noite, de hontem, em 
artigo encimado com o seguinte titulo: "Corrupcão parLi
daria". 

Eil-o: 

~Ficou famo~a em Nova York a orgaoizacão do 
"Tammany Hall ", corrilho de políticos 1jo l>artido 
Democrata, para sustentar, através da corrupção, o 
governo da municipalidade. 

Nos gabinetes do "Tammany" decidiam-se os 
grandes negocios. faziam-se as concessões de servi
ços publicas, contractavam-se obras, escolhiam-se os 
candidatos e lavravam-se nomeações. 

O prefeitQ compactuavu com os mais deslavados 
escandal<ls, desde Que os "cabos cleitoraes", a 1U·~m 
devia o triumpho, os considerassem indisQensa.veis ao 
prestigio do partido, 

Durante decennios, varias governadorrJs rlo Es
tado de Nova· York lutal'am em vão para destroçar o 
"Tammany Hall", que zombou de todas as :investidas 
da opinião publica nacional contra a expioraçilo ;;ys
tematica do Thesouro de Nova York P.m beneficio de 
uma faccão política, destituída da mais !igdira som
bra de escrupulo. 

O decreto que acaba de instituir a Guar<:la de 
Vigilanc!a Muninioal é do genero dos que "Tan:zna, 
ny Hal!" arrancava á mão complacente dos prefeitos 
da grande cidade americana. 

Não ha nessa organizacão um vislumbre que ~e.ta 
de interesse publico; é um acto de caracter pura
mente eleitoral [}raticado com o exelusivo e deter-
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minado fim de attrair para as fileiras do Partido 
Autonomista ·•cabos eleitoraes» enfeudados nos mais 
baixos interesses dessa facção, cujo chefe e o pre
feito interyentor. 

A populacão carioca recebeu a creacão da Gua!'
da como um testemunho de que não ha barreiras aos 
appetites de poder de um Partido que usa do dinbet
ro dos contribuintes. ;:,om absoluta .•emrerimonia, 
para corromper as consciencias, engrossando as suas 
hastes com os enthusiasmos dos indivíduos que irão 
formar na nova milicia eleitoral. 

Depois de uma retirada estrategica, jiani.e da 
indignaoão que suscitara no publico a idéa de gravar
se a economia dos contribuintes com uma taxa 
obrigatoria para o custfiio da Guarda. o prefeito in
terventor, ao deixar o cargo a um repres~nlantA que 
saberá melhor fazer-lhe as vezes, realizou o seu pro
posito, com outro nome P. apparent.em~>nle sem au
grnentar os encargos do povo, mas com o mesm:o 
objectivo de galardoar dedicacões e afervorar ~ leal
dade eleitoral dos amigos. 

São i. 943 lagares novos. de optima rP.munera
ção, a serem preenchidos. daqui até o dia H, l}<.Jm os 
arautos da candidatura officíal. 

A Prefeitura deste Districto irá dispendoo:r mms 
cerca de dez mil contos por nono, para que a -~n-1-JJ la-
1ura do Sr. Pedro Ernesto e as chapas do ~~u par
tido tenham algumas probabilidades a mais de 
triumpho. 

Reza o decreto que a contribuicão para manter 
a Guarda de VJgilancia Municipal será voluntaria. 

Não diz, porém, se a quota actual, que é de cinco 
mil réis, soffrerá augmento. 

E' obvio que a Prefeitura jamais -poderá -.t>rfazer 
a verba de mais de nove mil contos para as despesas 
da Guarda de Vigilancia, contando apenas com a oon
tribuicão voluntaria do publico. 

Ou o prefeito interventor está ludibriando o pu
b[i(lo ou os seus amigos agcra nomeados. 

Ou terá que elevar a contribuicâo, tornando-a 
obrig-atoria. segundo estava no seu projecto original, 
ou terá de extinguir a Guarda, passadas as elei;ões, 
por faita de recursos para manter essa excrescencia 
inutil nos orçamentos do município. 

Para salvar o Partido Autonomista da derrota 
que lhe infligirá a populacão carioca, ferida nos ~eus 
melindres c1vicos por esse espectaculo de corrupção 
facciosa, o seu chefe não recua diante de um escan
dalo semelhante. 

Depois de uma revolncão. feita para regEmerar 
os costumes, o Prefeito do D!stricto, que era chefe 
de um club extremista. allia-se com os neor-es ele
mentos da politica desta cidade, com os depuradores 
da chapa da Parahyba, e não se detém diante do cla
mor publico, no seu afan ele' confundir o erario mu
nicipal com a caixa do seu partido. 

Dez mil contos para que o Sr. Jones Roeha e o 
Sr. Cesario de Mello sejam senadores, para que o 
Sr. Pedro Ernesto se.ia Prefeito, para que os =enllo
res Costa Pinto, Carreira de Oliveira e Lourenco 
"Méga recebam a polpuda somma de dois contos e 
quinhentos por mez t 
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Os leitores hão de convir que isso é o fim do 
mundo e se não bouver uma reaccão sadia e urgente 
nas urnas do dia quatorze, negros serão os dias que 
nos espP.ram. 

A consequencia desse desatino será a ruin~t total 
da Municitmlidade. a paralysacão dos serviços pu
blicos, o atraw 1nevitavel nos pagamentos :lo iun
eionalismo, a miseria e a fome em milhare~ r!P. .r,res 
honestos, sacrificados á inconscienoia da administ.ra
cão revolucionaria na Prefeitura. 

Eleitorado carioca ! 
Não 5ão palavras o que ahí está; é a dura reali

dade. 
Considera neste innominadc escandalo de um 

prefeito assignar, ás vesoeras de um pleito, um de
creto creanclo 1. 943 empregos, alguns do.:: quaes de 
dois contos e quinhentos por mez, aggravan:lo de cer
ca de dez mil contos os orçamentos do município, com 
o escOpo e:tpresso e indisfarcavel de collocar os pro
pagandistas da sua candidatura. 

Nunca se viu isso no Brasil, mesmo nos tempos 
de maior degradação da Republica velha. 

E' o pleno domínio do ~Tammany Han•. 
Por essa amostra. ve.ia o eleitorado o que o es

pera, se por desgraça desta nobre cidade. vencerem 
nas eleições as chapas elo Partido Autonomista." 

Sr. Presidente, não seria "Possivel dizer mais nem me
lbor do que o que se contém no artigo qne acabo de ler; 
não se poderia, com mais nitidez. pintar o quadro da pre
potencia e da dissipacão dos dinheiros oublico3 "Jas campa
nhas eleitoraes pelos differentes Estados onde os interven
tores são candidatos de si m~smos: não se poderia pôr em 
rt>levo mais fortemente a sHuacão que atrnve~~Amos do que 
o fa:r.P.m os do~nmentos qnl? li da tr1bnna. "F. "~'-:li emh1~0. 
o nobre Ministro da Justica esquece por completo as agru
ras por que passou seu Estado e agora. governo oue é, fecha 
os ouvidos e cerra os olbos ás desgraças que correm pelos 
outros rincões do Paiz. 

Era, por hoje, o que tinha a di2er. (Muito bJJm; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quero queira usar 
da palavra sobre o projPCto n. 47 A, de i934, orçamento d!ll 
Justiça, declaro encerrada a discussão. (Pama.) 

Está encerrada, ficando adiada n votação . 

8 

ORÇAMENTO DO EXTERIOR 

2" discussão do proiecto n. 48 A, de 1934, fi
:z:ando a despesa do Ministerio das Relações Ex
teriores, para o exercicio de >.935. com eme-ndas 
de 2" discussão da Commúsão de Orçamento. 
Encerrada a discussão, :ficando adi:\c!'l a >'ola~ão 
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9 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

2" di4cmsll.o do projecto n. 49 A, de f934., 
fi:r:ando a despesa do Ministerio da Marinha, para 
o exercicio de f935, com parecer da Commi.!são 
de Orçamento sol;re a..s emendas apresentadas em 
2" discussão. 
Encerrada a discussão, ficando adiada a votac;;iio 

10 

ORÇAMENTO DA GUERRA 

za diJcttssão do projecto ·rt. 50 A, de i 934, fi
xando a despesa do Ministerio da Guerra, para o 
exercicío de 1935. com parecer da Commi.;sãa de 
Orçaml.'nto sobrl.' as emendas a.presentada..s em 
2" discussão. 
Encerrada a discussão, ficando ad1atia a votação 

11 

ORÇAMENTO DO TRABALHO 

ze discussão do projecto n. 51 A, de 1934, 
fi:r:ando a despesa do Ministerio do Trabalho, Jn
dttstria e Commercio, para o e::cercicio de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre 
emendas apresentadas em 24 discussão. 
Encerrada a discussão, ficando adiada a votacão 

12 

ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO 

24 discu.uõ.o do projecto n. 52 A, de 1.934., 
fi:&o.náo a despesa do Ministeric aa JSducaçãQ e 
Saúde Publica, para o ezercicio de f935, com 
parecer da Comznissão de Orçamento sobre 118 

emendas apresentadas em 2<1 discussão. 

Encerrada a discussão, ficando adJada a votação 

13 

ORÇAMENTO DA VIAÇ.lO 

. 2a. discussão do projecto n. õ3 A, de 1934, 
fí:Eando a despesa do Ministerio da Viaç~o e 
Obras Publicas, para o erxerci.eio de !!)35, com 
parecer da Commissão de Orçamento ~obre as 
emendas apresentadas em 2a. discussão. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o artigo uni co. 

O Sr. Adolpho Bergamini requer e obtem permissão para 
fala:t da bancada. 
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O Sr. Adolpho Bergamini (Pela ordem) -Sr. Presidente, 
offereci ao projecto n. 33 A algumas emendas e, na Iórma do 
costume da chamada Republica Velha, como essas emendas 
trazem a assignatura de Deputado que não anda, felizmente 
para elle, em cheiro de santidade governamental, o parecer 
emittido em todas foi contrario. 

Quero, porém, que meus nobres pares tenham notici~ 
ao menos, do a que se referem as emen<.i.as em causa. En
tre ellas está a de n. 5 do plenario, :;lehi qual eu desejava 
q•.1e, na ver1a ga., sub-consignavão "obras para a construcl(ão 
c~ aero-porto e outros serviços de apparelhamE:nto~, da ru
~ :-ic~ "material", se pormenorizassem umas quantas impor
ta:J.das, destinadas a auxilie dos munic'pios e prefeiluns 
mencionadas na emenda, para melhora e conservação dos 
seus campos de "aterrissage" de aviões. 

r. ~v v, lealmente, aeclarar que o nobre relator da Com
missão. o nosso illustre collega, Sr. Deputado Euvaldo Lod1, 
m! deu a honra de um esclarecimento particulat·. consist~n
te, si bem me é fiel a memoria, no seguinte: que na pro
posta ha uma verba, de 5.000 contos, sob a r1.1brica "obl'as 
pttr4 construcção de aeroportos e outros 3eniços de ap:;~are
lhamento", mas que, na realidade, esses 5. 000 contos têm 
dest nação já marcada, qual a de pagar, no exercicio vin
douro, a quota devida a uma firma e~trangeira, que con
tractou a construccão do aero-porto na Ponta do Calal.rou~o. 

De facto, Sr. Presidente, o referido e eminente colle
ga me mostrou uma proposta com as verbaa mais explici
tamente publicadas. Não era tabella igual á que a Mesa, -
sem culpa nenhuma, pois recebe esses avulsos da Imprensa. 
Nacional, - fizera distribuir no primeiro momento, tabella 
que tz;azia, conforme accentuei ao discutir o Orcament.o da 
Fazenda, verbas globaes. 

Attenda bem V. Ex., Sr. Presidente: no parecer re
sume-se essa mesma declaração do Sr. Deputado Euvaldo 
Lodi: 

uA emenda visa objectivo e!evado, digno da maior 
sympatbia. O Thesouro Nacional, infellzrnente, não 
dispõe dos recursos necessaríos. A rubrica III, ver
ba 9", consigna apenas 5.000:000$000, sendo que por 
esse credito deverão ·orrer as despes;.s com a cons. 
trucção do Aeroporto do Rio de Janeiro (contracto 
de 21 de Marc;o de !934 e termo addiiivo de 21 d~ 
Maio de 1934), além das obras complementares e de 
terraplenagem, pistas e ediííci'Js, como amda os "le~ 
cessarias melhorar:~entos e ob,.as de seguranca cle ou
tros aeroportos (Victoria, 11héos, Fortaleza, etc.), 
para o que, tudo reunido. seriam precisos, para o 
exercício de i935, pelo menos dez mil contos de 
~~- . 

Esse o fundamento pelo qual a Gommissão de 01"
çamento é de parecer contrario á emenda". 

Ora, Sr. Presidente, vão ser consignados milhares de 
contos de réis para construccão de um aeroporto aqui ao 
fim da Avenida, na Ponta do Calabouço. 

Preliminarmente, o local não é o indicado. 
Quem o diz não sou eu, leigo na mataria, não obstante 

me preoccupar com o estudo de taes assumpto. Todos sabem 
que sou simplesmente bacharel, e não engenneiro, nem ur
banista. 
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O local não é indicado - asseverei - porque uma com
missão de competentes, sob a direcção c)o .1rbanista Agache, 
elaborou um plano de remodelação da cidade e, nesse plano, 
tixou o ponto adequado ao aéroporto. 

E' claro que não estamos em condições de executar' !m
mediatamente o plano, mas, tambem, tod'l gente sabe que a 
remodelação não se executa num e::;:erclcio administrativo, 
num período curto d!! tempo. E' místér iniciar-se a execu
ção do projecto, e o inicio de execução consiste, quando se 
não dispõe de recursos para as construcçõ~s. em evitar a 
creação de problemas que impeçam a sua realização. 

Ora, a Ponta do Calabouço tem outra destinação conso
ante com o plano Agache. Além disto, Sr. Presidente, estive 
pessoalmente na Directoria de Aéronautica Civil e verifi
quei, para a construccão do alludido Aéroporto, a necessi
daoe de fazer-se um aterro, de conquistal' ao mu uova arca, 
parecendo que o continP.nte chegará ás ot>oximidades da Ilha 
àe vmegaignon, vindo a distar desta -,m, 80 metros apenas. 

Surgem, ahL aspectos r!OVOS: o da :1.lteração de corr"en
tes marítimas. a questão esthetica, a ~nnstruccão de galpões 
ou de hangars no local, alterando, pm'tanto. a perspe~tiYa, 
modificando profundamente <:fJanto presidi•l á <'Dnfecção do 
referido plano Agache, uma concatenacã.) Jp problema, en
fim, que não vem a pello discutir neste memento. 

O que é certo, entretanto, é que vamos .:uterral' milh'l
res de contos de réis na construccâo do .\én'Porto em piena 
cidade, para toda gente "ter a impressão de que. na u:ateria, 
estamos adiantados. quando se recuc;am 0" reem·sos imP!'es
cindiveis e indispensaveí~ para que a wiaoão possa pr·odu
zir seus resultados altamente be>neficos. 

Que nos importará, a nós, que ~enhamos um sumptuoso 
Aéroporto, na Ponta do Ca:abouçc, s~ m ~viõe~ não puderem 
ir aos differentes Estados do Brasil? 

SabG V. Ex., Sr. Presidente, que o CIJrreio Aéreo Mllítar 
tem prestado os ma:s relevantes serviçcs, o me~mc passo 
que adestra os pilotos, .Jr.curta as ctistauc.ia~, põe a Capital 
da Republica em communicação com o interior do paiz, e 
- digamos trancamente - quando mais nada fizesse, leva
ria um pouco de civilizacão aos nossos llalJlocos tão de
samparados, baldas dos mais element:l.res ,•evursos de com

modi<lade e, até de hygiene. (Muito bem.) 
Pois hem, Sr. Presidente, valendo-me dos subsidias in

dispensa v eis de technicos, formulei a emenda n. 5. Por 
ella, mandava auxiliar as prefeituras e os muniClípios dos 
Estados de São Paulo, Minas Geraes, Goye.z, Rio Gra.nde di> 
Sul, Matto Grosso, Paraná, Maranhão, Pará, Santa Catbarina, 
Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e Piauhy, com pe
quenas importancias, que facilitariam a Clonstruccão e o· 
preparo do terreno, para pouso dos aviões e, noutras loca
lidades, para a comeC"Yacão dos campos já existentes. 

Porque, o que se passa é o seguinte: muitas municipa
lidades tilmaram a si o encargo de construirem os campos. 
auxiliadas pelo Estado, mas não os podem conservar. Foram 
despesas realizadas no primeiro momento, por oc::asião da 
Revolução de São Paulo, com o preparo desses campos. que, 
depois, por se não tornarem mais necessarios, foram sendo 
cle~curados. Trata-se, pois, de uma despesa que está ficando 
improductiva, quando, eom pequeno auxilio, poderia contrí-
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buir para prestar os mais relevantes e profícuos servicos 
a uma cau.sa de natureza geral e genuinamente nacional. 
Entretanto a nobre Commissâo de Orçamento entende que 
devemo~ obstar o de~envolvimento da aviação. por amór á 
construccão de um sumptuoso, de um luxuoso aeroporto na 
Ponta do Calabouço . 

Contra is~c é que me insurjo. Não posso acompanhar a 
i!lustrada Comm!s>âo de Orçamento. 

Outra ~menda. Sr. Presidente, que teve igual sorte, 
foi a de n. 6, á ver.ba 10 - Estradas de Rodagem -. espe
cificando-se: ksendo 160 conto5 para o .Estado de Goyaz, 
para a conclusão de suas estradas e constraccão das de Pi
rapora a Formosa. e da capital goyana e Cuyabá. de accordo 
cem o resolvido no 4° Congresso de Estradas de Rodagem". 

A simples redacção da emenda dispensa qualquer j usU
fícacão. 

Devo dizer, aHás repetindo o que já asseverei. que as 
emendas de ns. 6, 7 e 9 foram por mim apresentadas com 
o maior prazer ; ofíereci-as. porém, JUa~as a in5truc<;ões 
com que me honrou o nobre col!ega e distincto amigo, se
nhor Deputado Nero Macedo. 

E exPlico: na chamada Republica Velha, a bancada d& 
Goyc.z - e estou prevendv que sot't, differente não lh e está 
destinada - a bancada de Goyaz. como era pequena. vivia 
impossibilitada s1quer d e defender em plenario as emendas 
que os reclamos da população do Estado impunham. E eu, 
que não tinha obrigação de obedecer á disciplina partidaria 
da maioria parlamentar, v inha sempre ao debate e, não po
dendo ser indifferente ao desprezo a que se relegava aquell& 
recanto do Brasil, defendia com ardor - embora sem exiLO, 
é certo - os desejos e. aspirações do povo goyano. Valeu
me isso. Sr. Presidente - e digo- o aqui envaidecido -
a designação de Deputado honorario de Goyaz. 

O nosso illustre collega, Sr. Deputado Nero Macedo, 
que con!lecia esses fa·ctos, ao partir para o seu glorioso Es
tado. accettou o meu ot'lerecimento e, na occasião opportun&, 
r eprodmi. nos projectos de orçamento, as emendas qus 
S. E:x . tinha em vista, como necessarias áquella uo il!aJe 
federativa. Assim, executando o que havíamos combina..:io, 
honrou-me S. E:r . com o te!egramma solicitando-me apre
sentasse dentro do prazo regimental taes emendas. Tenho a 
honra de havei-as subscrioto; ellas emanam porém, do il
luslre representante goyano Sr. Nero de Macedo. 

Crei.:> que nos e.;eapou uma circumstancia. qual a de. 
trazendo a emenda o meu nome, equivaleria á sua conde
mna\ liO . C parecer. em toda3, é eontrar io. 

A outra. de n . 'i . verba 12a a izia: Aecrescente~se : ••• 
sejam 300 :00<!$000 entregues ao Estado da Goyaz p~ ser
vice de navega~ão do Araguaya e do Tocantins. 

Está .íu•1:firnoa. mas tal não seria necessario, pois foi 
uma da~ ~oisas que a Republica velba sempre negou a 
Goyaz e comt!tue uma aspiração que transpõe as fronteiras 
do Estado porque a navegabilidade do Araguaya e do To
cantins é problema ecooomico que interessa a todo o paiz, 
de vez QU<l se não comprehende se pretenda fazer alguma
coisa nesse terreno sem facilitar os transportes. Não é pos
sivel desenvolver a economia nacional, diffieultando-ae os 
meios de communicacão. 

Desejo, Sr . Presidente, que os nobres eollegas da Com
missão de Orçamento, examinando melhor os objectivos da 
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emenda que apresentei, estudem essas questões de um ponto 
de vista maiE alto. fór-a do terreno politico, com o pensa
mento na collectividade nacional, .. , 

0 SR. JOAQUIM MAGALHÃES- Fóra do caracter regio-
nal. 

0 SR. NERo DE MACEDo- Muito bem. 
O Sa. JoAQUIM MAGALHÃes- Infelizmente, é o que pre

domina. 
O SR. ADOLPHO BERGAMINI - .•• fóra do caracter 

regionalista, como muito bem diz o nobre collega, e reconsi
dere o parecer oue emlttil!, profundamente injusto e que 
vae augmentar o descoroçoamento que, infelizmente para nós, 
lavra pelo interior elo Paíz. (Muito bem; muito bem.} 

O Er. Presidente- Tem a palavra o Sr. Nero de Macedo. 

O Sr. Mero de MacedD- Sr. Presidente, o illustre collega, 
Deputado Adolpho Bergamini, attendendo a justo pedido que 
de mim recebera, apresenlou ao orçamento do MinisteTio da 
Viação emendas visando beneficiar o meu Estado. Dentre 
ellas, destaca-se a que manda conceder a Goyaz a subvenção 
de 300:000$, para a navegação do Araguaya e do Tocantins. 

E' entrist!'r._iclo, profundamente magoado, que venho dis
cordar da Commissão de Orçamento, ante o parecer por ella. 
profPrido. o qual encerra profunda illjustiça ás aspirações 
do Brasil CentraL 

0 SR. ADOLPF!O BERGAMINI- Muito bem. 
O SR. NERO DE MACEDO -A emenda, Sr. Presidente, at

tende a uma reivindicação do Estado, reivindicação que, du
rante quarenta a.nnos, as representações goyanas, nesta Casa. 
como na outra, não puderam ver tríurnphante. E' lamenta
vel que a Republica tenha mantido Goyaz nessa situação de 
abandono; isto, certamente, porque a sua bancada não pe
sava. pelo numero nas votações nem nos interesses politicos 
nacionaes. 

0 SR. ADOLPHO BERGA ... 'ItlNl - Era a triste realidade, e, 
infelizmente, parece que vamos continuar assim. 

O SR. NERO DE MACEDO - Sr. Presidente, durante 
muitos annos, no Segundo lmperio, a pavegação do Ar1lguaya
Tocantins foi uma realidade, graças ao genio ernprehendedor 
de um grande brasileiro - Couto Magalhães. Couto Magalhães 
levou a effeito, por muito tempo essa navegação. Todos quan
tos, porém, passam hoje pelas margens dos referidos rios 
verificam, cheios de tristeza, haverem os administradores 
abandonado, criminosamente, serviço de tão marcada liD
porta.ncia para varios Estados da Federa~;ão. Lá estão ainda 
os vapores que sulcaram aquellas agUas, a attestar a incuria, 
o desprezo e - por que nii.o dizer? - a incompetencia dos 
que tinham e têm o dever de cuidar melhor do serviço de 
transporte, - o principal factor da economia de um paiz de 
extensão territorial como a do Brasil. 

Sr. Presidente, não creio gue a assignatul'a do eminente 
collega, Sr. Adolpho Bergamini, haja sido a causa do pare
eer contrario. 

O SR. ADou>HO B:rtP.GAMlNI - Quem sabe'? •.• 
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O SR . .NERO DE MACEDO - A falta de estudo mais 
minucio~o. o desconhecimento não. só dos beneficios que a 
medida vii·ia trazer áquella zona desprotegida, como das van
ta~ens que poderão advir ... 

O SR. AiioLPHO BERGAMINI - Que advirão, segura
mente. 

O SR. NERO DE MACEDO- .•• da crMçiio de um ser
viço regular de transportes em todo o interior do Brasil, -
tudo isso foi, sem duvida, qut> lêvou a Commissão de Orça
mento a ernittir semelhante parecer. 

0 SR. AooLPHO BERGAM!Nl- Apoiado. 
O SR. NERO DE MACEDO - A emenda - repito - não 

beneficiaria, apenas, ao Estado dê Goyaz. Quatro unidades 
federativas seriam por ella favorecldas, numa extensão de 
mais de t. 200 kilomelros, que se tornariam, immedialamen
te, navegaveis. 

Ninguem ignora que os estaleiros modernos podem pre
parar barcos em condições de navegabilidadc em qualquer 
r io, e a circumstancía não é de se desprezar, tanto mais 
Quanto o Araguaya e o Tocantins, conforme affirmei . .iâ fo
rarr;. sulcados por embarcações de grande calado. 

A outra emenda, Sr. Presidente, faculta ao Estado um 
auxilio, para o serviço de estradas de rodagem e inicio dos 
trabalhos da estrada c!.e Pirapóra a Formosa e da capital de 
Goyaz a Cuyabâ - obras essas consideradas de grande im
portancia, não só do ponto de vista commercial, como sob o 
aspecto estrategico. 

0 SR. A!>OLPHO BERGA .. '!:lNI - Dizem respeito á pr:opria 
defesa nacional. 

O SR. NERO DE MACEDO -Perfeitamente. 
O Congresso de Estradas de Rodagem, composto de gran

Cle numero de technicos de reconhecido valor, e onde foi 
relator da materia o consultor technico do Ministerio da 
Viação, opinou favoravelmente sobre o assumpto. Tendo ti·jo 
a honra de nelle tomar parte, procurei tornar realidade o 
que ali fôra votado. Deploro, ...ssim, qu~ o nobre Relator 
do Orcamento, nesta Casa. não tivesse tomado conhecirnbnto 
do resolvido naquelle Congresso, presidido, aliás, pelo pt"()
prio Sr. Ministro da Viacão. Tratava-se C:e uma reunião 
officializada, pelo que seria de esperar que suas deliberações 
fossem tomadas no devido apreço. 

Que vemos, no entanto, Sr. Presidente? O desprezo 
absoluto por essas deliberações. E ahi está uma emenda que 
manda destacar apenas 660 contos duma verba de 12 mil 
contos. Devo affirmar á Cam~ra que, da verba orçamentaria 
de auxilio âs estradas de rodagem, o meu Estado, atAI hoje, 
desde que a mesma passou a figurar no orçamento, só re
ceb~u cem contos, no anuo passado. e corre, neste momeutc, 
um processo para outro auxilio, tambem de cem contos. 
Trata-se de 12 mil contos destinado~ a um serviço nacional. 
e ao meu Estado, em dois annos, couberam apenas 200 
contos 1 

Os technicos não ignoram que Gcyaz possue, actual
mente, 8. 000 kilomelros de estradas de rodagem. E isso re
presenta esforco extraordinario para uma gente pobre, Que 
tem vivido abandonada pelos governos do Paiz, esforço pro
prio, que a Camara. devia ampBrar. 



C§maradoa Oep.t!tdos: -lmpressoem 08110.12015 09:30- P&gm 63 de68 

-479-

0 SR. ADOLPHo BERGAM!Nl - :Muito bem. 
O SR. NERO MACEDO - Estou certo de que, em 3" dis

cussão, ao reno •ar mos as emendas, a Casa não lbes negará 
approvação, fazendo, assim, a devida justiça a um povo que 
tem sabido cumprir o seu dever, civilizando-se á propria 
custa e melhorando a sua siLUação economico:.financeira sem 
o auxilio do poder ceoLral. (,\lui to /Jem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. 

Vou encerrar a discussão do projecto n. 53 , de 193i 
(Orçamento da Viação) . (Pausa,) 

Está encerrada, ficando adiada a votação. 

14 

ORÇAMENTO DA AGRICULTURA 

2" discussão do projecto n. 54·A, de 1934, fi
xando a despesa do Ministerio da Agricultura, par;J 
o exercicio de 1935, com parecer da Commissão de 
Orçamento sobre a3 emendas apresentadas em 2" 
discussão. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Esgotada a ma teria em discussão, vou 
levantar a sessão. designando para a de amanhã a seguinte 

O Sr. Presidente - Esgotada a mat.eria em discussão, vou 
levantar a ~essão, designando para. a de amanhã a seguinte 

15 

ORDEM 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 

Votal;ão do projecto n. i6, de 1934, estabelecendo que os 
governos dos Estados seajm exercidos pelos Presidente~ do~ 
respectivos Tribunaes de Justiça, até que se verifiquem as 
eleicões de que trata o art . 3° de "Disposições Transito
rias", da Constituição Federal (em virtude- de urgencia) (ia 
discussão. ) 

Votação do projecto n. 45, de !934, o~aruio a Recei
ta Geral da Republica, para o exercício de 1935 12a. dis
cussão). 

Votação do projecto n. W A, de f !13,, fixa:ildo a 'ctss
pesa do Ministerio da Fazenda .para i931i, com parecer (ia 
Commissão de Orçamento sobre as emend~s (26 discussão). 
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Votação do projooto n. 47 A, de 1934, fixanóo a des
pesa do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, para 
0 e:xercicio de 1935, com parooer da Commisaão de Orcamei1-
to, sobre as emendas (2" discussão). 

Votação do projecto n. 48 A, de 1g.34, fixando a des
pesa do Ministerio das Relações Exteriores, para o. exercício 
de 193t>, com. emendas da Commissíio de Orçamento (2a. dj.s
cussáo). 

Vo'tacão do projecto n. 49 A, de ts.'l4., fixando a des
pesa do Ministerio da Marinha, para. o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Ül'çamento sobre as emendas 
{2" discussão) • 

Votacão do projecto n. 50 A. de 1.934., fixando z. des
pesa do Ministerio da. Guerra, para o exercício de 1935, 
com parecer da Gommissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a discussão) • 

Vota.cão do projecto u. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa do .Ministerio do Trabalho, lndustria e Comme:roip, para 
o exereicío t:le 1l}35, com parecer da Gommissão de Orca
menta sobre as emendas (2A discussão) _ 

VoLacão do projecto n. 52 A, de i934, fixando a des
pesa do Ministerio da. Educação e Saude Publica, para o 
exercício de f!l-35, com parecer da Commissão de Orçamenl.o 
sobre as emendas (:?.,. discussão)-

Votacão do projecto n. 53 A. de :1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viação -e Obras Publieas, para o e::s:er
cicio de 1935, com parecer da Commissão de Orcamento so
bre as emendas (2a disct~.ssão) • 

Votação do projecto n. 54 A, de 19S.tí, fixando a des
pesa do Min.isterio da. Agricultura, para o exercício de ~935, 
com parecer da <Jommissão de Orçamento sobre as emendas 
{ 2"' discussão) • 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Adolpho Bergamini offerecidos ao projecto n. 6, de :1934, 
est.abeleceodo providencias para a l'ealiazção das proxinnas 
eleições. 

Votação 4o parece:t" n. i, de :1934, negando licença pe
dida para proseguimento do p!.'ooesso instaurado contra o 
Deputado João Viila.sbôas (di3cussáo unica). 

Votação do parecer n. 2, de 193-i, dP-cla·rando que o pro
&e1fUimento do processo criminal instaurado contra o douto:t 
Luiz Vieira de Mello independe de licenca da Camara (dis
cussão unica) • 

Votaciio do parecer n. ;3, de 1934, declarando que inde
pende de licença. da. camara. ·o proseguimento 'C!o processo 
ll'l'iminal instaurado contra Q Sr. Nuncio Soares da Silva (dl&
cwt!io unica) • 

Votação d"o requerimento n. 37, de i93•, elo Sr. Hoza:rt 
~go, indagando por que motivo os aargentos mon.ito~s do 
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Collegio Militar não percebem diarias que :1. lei estabelece 
(d iscussão unica) . 

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

Votação do !'{!querimento n. 39, de i 93i, do Sr. Acyr 
Medeiros e out.ros, pedindo informações sobre u resultado a 
que chegou a Commissão Liquidante da Divida Fluctuant~ 
da União (discussão untcal. · 

V o la cão do requer imento_ n. 40, de 1934, do •3r. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatr.> 
Municipal (discussão unica) . 

Votacuo do requerimenro n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informacões sobre ::-einlegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unical . 

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

Votação -do requerimento n. 43, de 1934, do Sr. Antonio 
ttordrigue>s 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 informações sobre d emissão de um 
m.epregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 45. de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informaçõas sobre se no Estado do Paraná está 
sen<lo cum prido o. disposto no art. 104, letra e da Consti
tuição vigente (discussão unica) . 

Votacão do requeri~ento n. 46, de f931t. do Sr . Adnlpho 
Bergamini, de informacões sobre se nas Estradns de Ferro 
da União cont.inúa sendo cobrada a taxa de viação federal 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 47, dP. i934, do Sr. Antonio 
Rodri~ues e outros, de informações ao Minislcrio da Agr-icul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica) , 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr . .A:curcio 
Torres, de informações aos l f inislerios da Justiãa e Via~ão, 
sobre operarias envolvidos no movimcntCI grevista de 5 de 
setembro corrente (discusssão unica) . 

Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações ao Minister io do Trabalho sobre um 
r~curso intel'posto po_r operorios do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de Cimen-to "Portland" (discussão 
unica) . 

Votação do requerimento n . 50, de 1934, do Sr. J oão 
Villasbôas, de informações ao Ministerio da. Guerra, S1lbra a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(disc1~ssão tt.nica) . · 

c. D . - VOLUl\IE V 30 
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Votacão do requerimento n. õi, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão u n ica) . 

Votação do requerimento n. 5'2, ode 1934, do Sr. Alcan
tara Machado, de infor mações ao Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funceionario da 
Inspectoria de Seccas (discussão unica). 

Votação do requerimento n. ã3, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technicos 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, de informações sobre dispensa de empre
gados no Servico 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) • 

Volacão do requerimento n . 57, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de info!'lllaçõcs sobre nomeações de funccio
narios (discussão unica ) • 

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

Votação do requerimento n. 59, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações so!J.:re oome~es de tecbnicos de Con
tabilidade fei tas pelo Sr. Interventor do Districtc Federal 
(disct,ssão unica) • 

Votação do reguerimento n. 60, de 1934, do Sr. Moza.rt 
Lago, de inforrnacoes sobre nomeações de medicos, feitas 
pelo Interventor do Distrioto Federal (discussão unica) • 

Votação do r equP.rimento n. 61, de 1934, do Sr. Adolpbo 
Ber gamini, de informaci>es ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construção de hospitaes (discussão unica). 

Volaçüt> do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informaç()es suLre o ::>erv1ço de Radio Na
mona! (discussão unica) • 

Vot,aç.ão do r equerinJotrulo n. 63, de 1934, do Sr. Moz3.rt 
Lago, de informacõ·es sobre serviços de trabalh adores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) . 

Votação do reque·rimen:.O n. 64., de 1934, ~o Sr. Henrique 
Dodsworth, de informa~óes sobre pagam-ento a funccionarios 
do Instituto de Meteorologia (disCU$$ÚO un i ca) • 

Votação do requerimento n. 65, ele 1934, do Sr. Thiers 
Perissé; d~ informações sobre contracto entre a CiLy Im
provements e o Governo Federal (disc·ussão unica) • 

Votação do r equerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações sobre se o Governo adquil'iu, em 
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W ashington, um edificio para séde de nossa Embaixada na 
Republica Norte Americana (discussão un ica) . 

Votação do requerimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações c promoções de fun
ccionarios da . Universidade do Rio de J aneiro (discussão 
umca) . 

Votaçãô do requerimento n. 68, de 193~. do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracf..o celebrado entre a 
Prefeitura do Distrícto Federal e a Light and Power (dis
cu.ssão unica) . 

Vctação do requerimC'Ilto n. 69, de i!J34, do Sr. Acyr 
M.edeiros e outros, de informações sobre venda dR armamen
tos (discussão unica. 

Votação do requerimento n. 70, de 193<i. do Sr. Alcan
tara Machado, de informações sobre reintegração de profes
sores vitalícios da Escola Militar (discussão unica). 

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

Votação do requerimento n. 72, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discusslio unica). 

L~vanta~se a Sessão ás 16 horas e 47 mi
nutos. 
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63• s~ssão, em 5 d e Outubro de 1934 

Presid~ncia do Sr. Antonio Carlos, Presidente 

1 

As i4 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Christovão Barcellos, Thomaz LobG. V.'al
demar Motta, Albert.o Diniz, Manoel Reis, Mario Chermont, 
Moura Carvalho, Godofrcdo Vianna, Waldemar Falcão, LeãG 
Sampaio, Pontes Vieira, OdGn Bezerra, HereclianG Zenaide, 
Pereira Lir a, Souto Filho, José Sá, Simões Barbosa, Gó~s 
Monteiro, Rodrigues Daria, Deodato Z.laia, Negreiros Falcàl'. 
Henrique Dodswortb, Sampaio Corrêa, Olegario Mar~anno, 
Adolpho Bergamini, João Guimarães, Raul Fcrnnndos, Acur
cio Torres, Cardoso de Mello, Francisco Marcondes, 'Waldo
miro Magalhães, Anthero Botelho, Antoni{) Covello, Nero do 
Macedo, Plínio Tourinho. Lacerda Pinto, Antonio Jorge, An· 
nes Dias, Frederico " 'onfenbuttel, João Simplicio, Minuano di! 
Moura, Cunha Vasconcellos, Vasco de Toledo, Antonio Rodri
gues, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, Armando Layct:. 
ner, Edwald Pussolo, Eugenio Monteiro de Barr os, Edmar 
Carvalho, Alvaro Ventura, Milton Carvalho, Waltcr Gos!in~, 
Pedro Rache, Mario Ramos, Thiers Perissé, Moraes Pai..-a (58). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Fern:mdes Tavora, Clemcntino Li~
bôa, Alvaro 1\laia, Mario Caiado. Cunha Mello, Luiz Tirelli. 
Alfredo da Matta, Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pi
nheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhi'i !!s Fer
nandes, Carlos Rei s, Ado!'pho Soares. Maximo Ferreira, AR:~
nor Monte, Hugo Napoleão, Pirc.- Gnyoso, Freire de Andrad•!. 
Lu iz Sucupira, José Borba, Figueiredo Rod rigues, J C'h<Wah 
Motta, Xavier de Ol iveira, Silva Leal, Martins Veras, Kergi
naldo ·Cavalcanti, Ferreira de Souza, Alberto Rosclli, Vcllnsc. 
Borges, Barreto Campel!·o, João Alberto, Aruda Falcão, Luiz 
Cedro, Solano da Cunha, Mario Domingues, Arruda Cnmara. 
Arnaldo Bastos, Augusto Caval'canti, Alde Sampaio, Osori., 
Borba, Humberto Moura, Valente de Lima, Izidro Vasconcel
los, Sampaio Costa, Guedes Nogu eira, Antonio Machado, Lean
dro Maciel, Augusto Leite, J . . J. Seabra, Prisco Paraíso, Cleme!l
te Mariani, Magalhães Netto, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, 
Arthur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo :Mascarenhas, LeaDCiCl 
Galrão, Attila Amaral, HomPro PirPs, 1\fanoel Novaes, Gilen!) 
Amado, Atoysio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold 
Silva, Lauro Passos, Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Car-
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los Lindenberg, Godofredo l\lenezes, Lauro .Santos, rones 
Rocha, Ruy Santiago, Amaral Peixoto, Pereira Carneiro, ~Ií'
zart Lago, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Cezar Tinoco, Ali~ 
pio Costallat, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fabio Sodré. 
Soares Filho, Buarque :-lazareth, Lemgruber .Filho, Bias For
tes, MeH'o F ranco, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adelio Maciel, 
Martins Soa:-es, Pedro Aleíxo, Negrão de "Lima, Gabriel Passos, 
Augusto Vi égas, Malta Machado, Delphim Moreira. José Alk
mim, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão r.a 
Cunha, J oão Penido, João Bernldo, Furtado de Menezes, Gh:-is
tiano Machado, Polycarpo Víotti, Daniel de Carvalho, Leyindo 
Coelho, Aleixo Pnraguassú, Belmiro de Medeiros, Licurgo 
Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão 
Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, João Alves, J osé 
Christiano, Plínio Corrêa de Oliveira, Alcanlara Machado, 
Thcotonio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barors Pen
teado, Moraes Andrade, Almeida Camargo, Mario Whal ('ly, 
Vergueiro Cesar, Guaracy Silveira, Hyppolito do Rego, Z~ 
r oastr o Gouvêa, Jos~ Ulpiano, Cincinato Braga, Carlob do 
Queiroz. Abreu Sodré, Lacerda 'Werneck, Cardoso de M!!111> 
Neto, Mot_aes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vida!, José 
Honorato, Domingos Vel"lasco, Generoso Ponce, J oão Vil!as
bôas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Idalio SardPm• 
berg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, Aarão Rebello, Cat'IO~ 
Gomes, Simões Lopes, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Vic
tor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, F anfa Riba~. 
Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Adalberto Corrêa, Acyr 
Medeiros, Ferreira Neto, Gilbert Gaheira, W.aldemar Reikdal, 
Mat'tins e Silva, João Vitaêa, Alberto Surek, Guilherme Pias
ter, Mario Manhães, Ricardo Machado, Augusto Corsino, .T!.'ão 
Pinheiro, Hor acio Lafer, Alexandr e SjciJiano, Euvaldo Lodi, 
Pacheco e Silva, R-ocha F aria, Gastão de Brito, Roberto Si
monsen. Teixeira Leite, Oliveira P assos, David Meinicke, Pi
nheiro Lima, Abelardo Marinhq-, Nogueira Penido (192). 

o Sr. Presidente - A li sta de presença a ccusa o compa
recimento de 58 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Manoel Reis (Sv.pplente, ierviruto de 2" Secretario) 
procede á l"E'ítura da Acta da Sessão antecedente a qual é 
p osta em discussão. 

O Sr. W aldemar Falcão - Peço a pa.lavrn. 

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

o Sr. W aldemar Falcão (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
ch egava eu a este recinto, quando tive noticia de que figu
raria em primeir o logar, na ordem de oossos trabalhos de 
hoje, u m requerimento visando a suspensão da sessão, em 
homenagem á data histórica que a gloriosa Nação Portugueza 
commemor a . 

o SR. P RESIDENTE - v. Ex. não está devidamente in
formado . · O requerimento presente á Mesa é sómente para 
um voto de congratuiacões por ~ste facto. 
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.. O SR. WALDEMAR FALCÃO - Sr. Presidente, eu pe
dtrta a V. Ex. licença para me associar a este reqnerimento, 
e, até, ampliâ-lo, no sentido de serem levantados nossos tra
balhos, como tributo de apreço ás tradiçõtls historic::ts, á con
tinuidade racial, á similitude religiosa, que nos prendem 
por todos os motivos, á nobre Republica Portugul!z:t . 

. Trata-se de homenagear, neste instante, aquclle passado 
glorioso de Portugal, que é tüo nosso, que se acha tão vin
culado a<ls nossos factos prctcritos, ás nossas asviraçr,cs e á 
nossa mentalidade. Porque, S1·. Presidente, no da ta de 5 de 
Outubro, niio será sómente a proclam:u;ão da Rcpubhca que 
se festejará em Por'Lugal, mas, tambem, n!go daquellas ~ra
diç5es de heroismo, de destemor, de resist.encia incompa
ravel, que fizeram da nação amiga um grande modelo na bis
toria humana e que constituem para o Brasil um factm· lW
tavel das caracteristkas psychologicas de nosso l'ovo, d" 
nossa formação e thnica. 

Pol' isso, Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex. , como aü
ditivo ao requerimento que já $e acha sobre a mcsr., suh
mettesse á consideração da Casa o ;neu pedido, no sentido d!' 
ser suspensa a sessão de hoje, como preito a Portugal, na 
data historica da lnstallação de sua democracia. (Muito bem.; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente - Com a devida venia, p ermitto-me 
dizer ao nobre Deputado que o discurso de S. Ex. •eria 
muito opportuuo quando se annunc.iassc a discussão till re
querimento respectivo. Ag-ora, o que está submettido á Casa 
é a Acto. 

Em seguida é approvaàa a Acta da St'ssã~ 
antecedente . 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do E:~:pediente. 

2 

O Sr. Waldemar 'Motta (4" Secretario, servindo de :1") 
procedo á lcitnra do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offic!o: 

Tres do Tribunal de Contas, de 29 do mez find<l ~ 2 rlú 
mez corrente communicando haver rccuslldo registros aos eon
tractos celebrodos na Delegacia Fiscal do Thesouro Naoi.mal, 
no Estado, do Ceará com as firmas B. G-onçalves & Companhia 
Ltda. , de Acarahú; Leite Bar bosa & Companhia, ageni.C5 rt ~ 
diversas empresas de navegaç.í.o; e Boris Freres & Comp~nhi'l 
Ltda., para arrecadação do imposto de transporte e ta:~::t d~ 
viacão. 

- Á Commissão de Tomadas de Contas. 

3 

São succcssivamente l'id<ls e vão a imprimir 
para serem enviados âs Commissões de Segunnç·l 
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Nacional e de Finanças, de accordo com o § 3° d: 
art. 146 do Regimento, os seguintes 

P RO.JEC'TOS 

N. fOO- 1934 

Marula criar no Corpo de Fuzilei1·os Navaes, o posto de 
Sub-Offici.al 

(Segurança 29 e Finanças 80, de 1934) 

ArL. 1.° Fica criado no Corpo de Fuzileiros NavaP.s e 
dent~o do seu effectivo, o posto de Sub-Official. com os 
vencJmcntos, reg-alias e vant:Jgens dos Sub-Offioiaes d-.1 
Armada. 

ArL 2.0 O numet•o de Sub-Officiaes será de 22 distribui-
dos do seguinte modo: ' 

4 para infantaria (sendo 1 para cada BatalhãfJ); 
2 ·pa ra artilharia; 
4 para o serviço de escripta; 
9 para as demais especialidades; 
1 para o Presídio Militar; 
2 para as companhias regionaes, com séde nos Estados 

do Pará e MaLta Gros:;o. 

Art. 3.0 O pr eenchimento das vagas no posto de Sub
Officiaes, será feito mediante proposta d{) Commandai)t.e do 
Corpo de Fuzileiros Navaes, ao Exmo . Sr. Ministr-o da Ma
rinha, entre os primeiros sargentos, obedecendo-se o críte
rio merecimento e antiguidade - . para as respectivas pro
moções. 

Art. ·L0 Os Sub-Officiae~ tcriio funcções e deveres dr,
finidos no Regimento interno do Corpo de Fuzileiros Navaes. 

Art. 5.0 Rr,vogam-se as dis:posicões em contrario. 

Justificação 

Considerando que já. existe no Corpo de Fuzil'eiros Nn
vaes, um Sub-Ajudante, com o posto, vencimentos e vanta
gens de Sub-Officiaes da Armada; 

Considerando que ha necessidade de, em cada Batalhão, 
ter Sub-Officiaes para auxiliares directos dos respectivo; 
serviços, e responderem pelo expediente de sua unidad~ na 
impedimento dos seus superiores; 

·Considerando que nas diversas especialidades do r.orpo 
de Fuzileiros Navaes, é necessario um chefe de serviço ~om. 
responsabilidade propria ; 

Considerando que os Sub-Officiaes poderão commandal' 
tropa, na f.alta de o.fficiaes, <Jpinam para que o present~ pro 
jecto seja transformado em lei o que é de inteira justiça. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1'93~. - Negreiros 
Falcão. - Odon Be;erra Cavalcanti. - Antonio Rodrioues. 
- Pontes Vieira. - Edmar Carvalho. - Fra.ncisco de Moura. 
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- Manoel Reis. - Acurcio Torres. - Cardoso de Mello. -
V. de Toledo. 

N. 101- 1934 

Crêa o montepio miiltar na P. Jf. do Districto Federal para 
os o{ficiaes e saruent'os 

t.rustioa 49, Segurança 30 e Finapças 81, de 1934) 

Consi_derando que a P. M. do DistricLo Federal está 
permanentemente ao sel'Viço da União, como tropa federa! 
que é; 

Considerando que os officiaes da P. u. do Distl.'icto 
goza de todas as vantagens atlr'ibuidas ao Exercito (Cons
tituição Federal, art. 167); 

Considerando que o montepio militar é uma vantagem 
a ttribuida ao Exercito; 

Consderando que os officiaes da P. M. do Districto 
Feder'al, promovidos de 1917 em deante, não fazem parte do 
montepio militai.'; 

Consider'ando que os officiaes e sargentos da dita mili
dispositivo constitucional citado, têm direito ao referido 
montepio; 

Considerando que os officiaes e sargentos da dita milí
cia, do dia da prmulgacão da Constituição Federal, em di
ante, adquiriram o direito ao· referido montepio, sem 
ónus anteriores, visto que se trata de um direito novo e nãc 
de um direiio interrompido, o Congresso Federal decreta: 

Art. 1.0 É extensivo aos officiaes e sargentos da P. M. 
do Districto Federal, a partir de 16 de Julho de 1934, o mon
tepio militar em vigor no Exe1'cito. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de f934. - Nerrreiro~ 
Falcão. - Odan Bezerra Cavalcanti. - Pontes Vieira. -
Antonio Rodrigues. ~ Edmar Carvalho. - Francisco de Jlnu
ra,- Manoel dos Reis.- Acurcio Tores.- Cardoso de Mello. 
~ V. de Toledo. 

N.102-1934 

Dispoe sobre o quadro de saraentos escreventes e ajudantl!.~ 
do Exercito 

(Justica 50, Segurança 31 e Financas 82, de 1934) 

1o considerando, que ·O decreto n. 2.049, de 28 de m~io 
de 19Ú, que creou o extincto Quad~o de sarqentos escre:;,•P.nte.• 
do Exercito nelle, pelo seu art. 20, fez incluir os sargentos 
ajudantes, do extincto quadro de Amanuenses; 

20 considerando que, hierarchicamente, os amanuenses 
referidos foram em vantagens e regalias equiparados aos sub
ofíiciaes da Armada, e ainda, percebem pe~uniariamc!lte mui
to mais quo os sargentos ajudantes escreventes; 
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ao, considerando que o espírito datei n. 4.029, de 1920, 
que extinguiu o Quadro de Amanuenses, foi logicamenlP 
conservar á parte os remanescentes desse Qu3.dr<>, tanto as
sim que, continuaram inalteraveis no exercício de suas ~un
ccões e a lei n. ~. 029, não quiz confundil-os nem mesmo ·coro 
os nuxilia~es de escripta, então, pela referida lei, logo de-
signados substitutos dos amanucnses; · 

4°. considerand~ que, em respeito ao principio moral 
de conservação da lei acima citada, os sargentos amanuen
ses sempre· foram respei!:ados, no tocante a seus di reitos, dP.
veres e regalias. pel'as anteriores administrações da gut>rra. 
até o advento do decreto que creou o Quadro de Sargentos 
EscrevE>ntes do Exercit-o (Q. S. E. T.), isto em 1931, quan
do, d iscrecionariamente foram mandados incluir no Q. S. 
E . E.; 

5°, considerando, que a inclusão dos amanuenses, fez e;\:
ceder, no então novo Quadro de Escreventes, a dotação d? 
sargentos ajudantes, porquanto, tendo sido fixado em 100 
~argenlos ajudantes, só os amanuenscs concorreram com 48 
(Aimanach Militar de 1930) e, assim, ficou o posto de ~ar
gcnto ajudantE: com 147, e consequentemente 47 sargentos 
ajudantes agregados; 

6°, considerando que, embora exlineto o Q. S. E. E., 
continuam fazendo parte integrante dos sargentos escreven
tes os antigos amanuenses; 

7°, considerando que, da inclusão dos amanuenses no 
Q. S. E. E .. resultou a negação do disposto taxat!vamert~ 
estatuído dP. uma das ucons ide-randa" que justificou a crP.a
cão do Quadro de Sargentos &creventes do Exercito, qnao
do promellendo reparar um prejuízo enorme li esses milita
r es, diz "mais a sinaularidade de não poderem ser promovi
dos os actuaes auxiliares de escripta, continuando no qua
dro a que pertencem" (Boletim do Exercito n. 44, de 3t' de 
Maio de 193i, pag. f.253, linhas 6), e que -o que se dizin 
em relação aos auxiliares de escripta, ipso facto, diz-se tam
bem com os sargentos q-Je, empregados, nunca foram promo
vidos, e no entanto, tal como os auxiliares de e~cripta, con
tinuaram a ser-vil-as, ·visl.o como, se passassem a prompto. 
perturbariam, se não, paralysariam a todo o complexo ex
pediente à os gabinetes, Directorias Technicas. E. M. E · 
Q. Gs., emíim, todas as repartições militares, sem os quaes, 
a tropa não se movimentaria; 

8°, considerando em razã.o final, que, posteriormente o 
Regulamento approvado pnra o e:ttincto Quadro de Sar&"en
t.os E~<creventes do Exercito (Boletim do Exercito, n. 45, de 
5 de Junho de 1931) , aggravou impiedosamente o direito de 
accesso dos sargentos escreventes, porquanto, se bem que 
p romettido pelo seu art . . 16 e seus paragraphos, foram no 
entanto, lnjustifico.damente lesados pelo proprio Regula
mento em seu § 3°, do art. 4°, e assim sendo, fugiu funcla~ 
mente do decreto que creou 0 Q. S. E. naquella j ustifica
ção aqui transcripta no n. 7 ; 

go, considerando finatmente, que a permanencic. do:; 
amanuenses ligados aos sargentos escreventes continuarã fa
talmente, por muitos annos, a lesar o patrimonio mililar 
desses m ilitares, fe-rindo-lhes de chofre o direito de acc8$SO; 
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e, para que tal medida não pr.osiga a causar deshumana in
justiça aos actuaes escreventes, muitos delles com mni; de 20, 
e uma grande maioria com mais de 15 annos no mesmo posto, 
isto é, sem accesso, o que é incrível, quanoo se sabe que o 
nosso Exercito é uma organização exemplar e não se com
prehende como semel'bante anomalia se v erifique; 

O Poõer Legis!ati\'O decr.::.a: · 

Art. 1.0 São desligados do extincto Quadro ôe Sarge:l
tos Escreventes do Exercito, bs sargentos . ajudante~ oriun
dos do antigo Quadro de Sargento~ Amanuenses, e;1.:tincto p~la 
letrn t da lei n. 4. 029, de 1926. 

Paragrapho uni co . O Governo providenciarã para .Jue 
esses amanuenses passem para um quad ro especial, que se 
ess~s amanucnses pai;sem para um quadro especial, qw< se 
denominará - "Q. An. E:x:t. ~. onde servirão, respeitado~ 
seus direitos, deveres e leis em vigor, e principalment~ as 
di sposiçõc~ do decreto n. 24. OH, de i4 de Março do corrente 
anno, até sua extincçiio definitiva. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 5 de Outubro de i934. - Ne(freiros 

Falcão.- Odon Bezerra Cavalcanti. - Pontês Vieirtt. - An
tonio Rodri(}ues. - Edmar Carvalho.- Francisco r/.~ Mow·a. 
- Manoel Reis. - Acttrcio Torres. - Ccudoso àe M•:llo. -
V. de Toledo. 

N . 103 - 1934 

Cr6a o montepio militar ruis Policias. !tlilito.re~ pura 
os of{iciaes e SaT(Jentos 

(Justiça 5i, Segurança 32, Finanças 83, de 1934) 

Considerando que as P. Militares são considerada~ r e
servas do E;11;crc ito (Const. F ed., ar . 167) e QU<' nes~.as con
dições não se lhes deve negar as vantagen~ de que desfruc~am 
aa forças federaes de terra e mar; 

Considerando que o montepio é umn constitniçilo gran
diosa creada com o fim especial de acautelar a ramilia dos 
servidores d&. Nação; 

Considerando que o montepio militar é uma vantagcrr! 
attribuida a.o Exerci to e as P. M. devem participar tambcm 
destas vantagens; 

Considerando qu.e não é justo se privem dos beneficio~ 
de tão nobre constituição as Policias Militar es. tanto mals 
quando, sem e11a, ficarão ao desamparo as famílias des~es 
abnegados s'ervidores, cujos servicos á causa publica attes
tam longo e glorioso passado; 

Considerando que já nos nossos dias essa falha. na legl~
laçl;.!J r,.spectiva attenta contra os principias de justiça so
cial, o Poder Legislativo decreta ; 

Art. 1.0 Fica extensivo aos officiaes e sargentos daR Po1 

ilcias Mil itares o montepio mit'itar ora em vigor no Exer cito. 
Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, S de Outubro de 1934. - Negrei1·os 

Falcão. -· Odon Bezerra Cavalcante. - Pontes Vieira. -
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AntoniQ Rodrigues. - Edmar Carl>alho. - p,.anci3C~ t!~ 
Moura. - Manoel Reis. - Acurcio Torres. - Cardoso de 
Mello. - Vasco de Toledo. 

N. iM- i 934 

DispiJe sob,.c gaTantias aos officiaes, 3argentos e pr~M 
das Policias Militares 

(Justiça 52, Seguranca 33, Financas 84, ct., 19341 

Considerando que compete á TJnião legislar sobre l!a 
garastias dos membros da Policia Militar (Çonst. Fed ., ar
tigo 5°, alínea i); 

Considerando que compete ao Estado o maior amoaro 
aos seus servidores; 

Considerando que os el'ementos da Polícia Militar, nti suo. 
maioria não têm auxil io dos cofres publicas quando Jnullli
zados em acção funccional, nem os seus herdeiros, no e1sl 
de morte; 

Considerando que é devida a asslstencia judiciarJa :1os 
servidores do Eslado que, na defesa da lei ou de terceiro, 
sejam submettidos a acção penal, o Congresso F~·l ~.al te
C!'eta: 

ArL 1.,0 Os officiaes, sargentos e pracas das Polidas Mi
litares quando iüvalidos em serviço publico, serão refor ma
aos com todos os vencimentos do seu poslo ou graduação, 
como se effectivos fossem. 

Art. 2,0 No caso de fallecimento em acto ou em conse
quencia de acto de serviço, os membros da Policia Militar 
( officiaes ~ praças) deixarão aos seus herdeiros legaes uma. 
pensão igual aos vencimentos integraes que percebiam. 

Ar t. 3.0 Cacia Estndo dará a necessaria assistencia. ju
diciaria aos membros da suas Policias Militares que este
jam respodendo a processo por crime praticado na. defesa 
da ordem publica ou da propriedade publica ou particular. 

Art. 4.o Revogam-se as dí~posicões em contrario. 
Sala das Sessões, 5 de Outubro de i934. - Neot>eiro! 

Falcão. - Odon Bezerra Cavalcanti. - Pontes Vieira. -
Antonio Rodrigues. - Ed·mar Carvalho. - Frandsco de 
Moura. - ManoeL Reis. - Acurcio Torres. - Cardoso de 
3(clio. - Va8co de Toledo. 

N. 105- 1934 

Fira a idade para a matr"itu~a dos ~argentos nas escolas 
pro(issianae11 

(Segurança 34, e Educaçã.o 18, de 1934) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica estabelecida a idade de trinta e cinco 
am10s como limite maximo para a matricula àe sazogentos nas 
escolas profissionaes e technicas militares. 

Art. 2.0 Rcvogam:.se as õisposições em contrario .. 
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Justi(icaç6.o 

Este proojecto vem pôr- termo á diversidade de criterio~ 
no r-egular- a idade maxima para a matl'ícula dos sargentos 
nas escolas profissionaes e technicas militares, o que consti
tue um grave defeito da nossa legislacão, reguladora do as
sumpto. 

Assim é que, para o ingresso na Escola de Medicina Ve
terinaria fixou-se em 25 annos a idade limite, entretanto 
para a Escola de Inlendencia, esse limite foi dilatado até ~ 
idade de 28 annos. 

Como se v~, ha. no caso, uma dualidade de criterios para 
regular casos JdentJcos, o que urge sanar em prol da uni
formidade da nossa legislacão. 

Este o alcance da medida constante deste projecto. 
Sala das Sessões, 5 de Uutubro de 1934. - Negreiros 

Fa~cão. - Acurcio Torres. - Odon Bezerra Cavalcanti . ._ 
Pontes Vieira.- Antonio Rodrigues.- Edmar Ca1"1Ja!ko.
Franl:isco de Moura. - Manoel Reis. - CUJ'do:w de Mello. 
- Vasco de Toledo. 

N. 106- 1934 

FacUlta aos officiaes e sargentoz das Paliei~ !filitareJ lL 

matrii:ulas nas escolas pro(issionaes 

{Segurança 35, e Educação 19, de :!934) 

Considerando que com})ete i União regular a instru~c~o 
da P. M. (Const. Fed., art. 5°, alinea 1); 

Considerando que ~ do interesse nacional o aprimora
mento dos conhecimentos technicos profissionaes dos offi
ciaes e sargentos da P. M.; 

Considerando que muitos Estados, pelo diminuto ef
iectivo de suas forças, não Pudcm manter cursos especiaes, a 
Camara dos Deputados decreta: 

Art. 1,0 A União facultará a matrieuln de officiaes e 
sargentos das P. M. nos diversos cursos do Exercito. 

Art. z.o Revogam-se as disposições em contr-ario. 
Sala das Sessões, 5 de Outubro de 193!i. - Negreiros 

Falcão. - · Odon Beze1-ra Cavalcanti. - Pontes Vieira. 
Antonio Rodrigues. - Edmar Carvalho. - Francisco de 
Moura. - Mano~l Reis. - Acurc-io Torres. - Cardoso de 
Mello. - Vasco de Toledo. 

o Sr. Presidente - Bstá finda a leiturn do Expediente. 

4 

Tenho -sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte~ 

REQUERil'<IlENTO 

Devendo chegar, no sabbado proximo, a() porto do Rio 
de Janeiro, a caminho de Buenos Aires, Sua Eminencia o 
Senhor Cardeal Pacelli, requeremos seja áesigna-da uma Com
missão de cinco senhores Deputados para, em D()me do Poder 
Legislativo de no~so Paiz, apresentar cumprimentos ao 
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Excellentissimo Senhor Legado Pontifício ao Congresso Eu
charistlco de Buenos Aires. 

Sala das Sessões, 4 ·de Outubro de 1934. - Nogueira Pe
nido.- Mario de Andrade Ramos.- Waldermar Falcão.
Lu.ü Sucupira. - Figueiredo Rcni'l'igues. - Moraes Paiva. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Nomeio para constituir a Commissão 
os Srs. Nogueira Pen:do, Mario Ramos, Waldemar Falcão, Luis 
Sucupira e Figueiredo Rodrigues. 

5 

Tenho !Obre a mesa ·dois requerimentos que vão ser 
lidos. 

São, su~essivamenle, lidos, apoiados e . posto& 
em discussão os seguintes 

f\EQUEIIIMIEN'l'OS 

N. 74-1934 

ReQueiro, por inlermedio da Mesa, ouvida a -camara dos 
!Xlputados, que o Ministerio da Agricultura informe. 

a) qual o objectivo visado com a colonização das faz.en
das Santa Cr uz e São Bento e qual o plano geral adaptado 
para a mesma colonizac;ãc? 

b) se os trabalhos de saneamento nas refe!:'idas faz.en
das jã estão concluldos, e, não estando, qual o estado actual 
desses trabalhos? 

c) qual o numero de concessões de lotes já feitas, nome 
e profissão dos adquirentes e se estes satisfizeram todos 
os requisitos legaes? 

d) quaes os motivos da3 seguintes exigeneias constan
tes do edital de 5 de Setembro do corrente anno da Secção 
de Colonização do Minist.er io da Agricultura: iO) a obriga
toriedade, para cada pretendente, de admittir nos seus tra
balhos (no lote), durante, pelo menos, seis mezes, um mi
nimo de tres trabalhadores dos que forem dispensados das 
duas fazendas pela União; 20: o compromisso que cada pre
tendente deve assumir de nada exigir da União quanto a 
saneamento. 

Sala das Sessões, 3 de Outubro de 1934. - Ada~berto 
Corr~a. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N . 75 - i934 

Senhor Presidente; 

Requeiro que por intermedio d11 Mesa, sejam pedida~ ao 
Minhterio da Educação e Saude Publica, as seguintes infor
mações: 

1 "l Se, á v ista rio art. 8° do decreto n. 24. 442, de 21 
de Junho deste anno e, em face ~o decreto n. 23.734, de 14 
de Junho tambem deste anno, bem como do artigo 25 leilra a 
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do Regulamento da Inspectoria Geral do Ensino Secundaria, 
o ·major reformado Agricola Bethlem foi investido de auto
ridade para continuar a praticar actos de administração, 
fundado na portaria do Miuisterio da Educacão e Saude Pu
blina, de 29 de Maio de i933, em virtude da qual foi con
tractado para desempenhar as funcções de Superintendente 
do Ensino Secundario. cargo jà extincto'r 

2" ) Qual a natureza da investidura e qual o numero 
do Diario Official em que a rne3ma foi publicada'? 

3a) Se o Sr. Ministro da Educação e Saude Publica já 
iniciou as porvidencias tendente:; a apurar o fundamento 
das graves irregularidades de que o referido major Agrícola 
é acusado, conforme é publico e notorío? 

Justi{icar;ão 

A celeuma ultimamente levantada contra actos pratica
dos pelo Sr. Agrícola Bethlem e que vem· causando serias 
prejuízos à moralidade do Ensino Secundario do Paiz, for
çam o Govereno a afastar immediatamente á pessoa do 
Sr. Agrícola de um cargo inexistente no qual abusivamenl& 
continua a anarchizar o Ensino, podendo mesmo da~ logar a 
serios prejuízos a collegios e estudantes pela nullidade dos 
seus actos visto que "non est defectus major quam defectus 
potestatis ". 

A imp•ensa desta Capital por quasi todos os seus orgãos 
e em especial pelo A-vante, pela Nação e pelo Correio da Ma
nhã tem profligado os desmandos de Sr. Agrícola que não é 
afinal senão uma excrescencia no organismo da instrucção. 

Sala das Sessões, 5 de Outubro de i934.- Acyr Me
deiros. 

Encerrada a discussão e ainda a votação. 

6 

o Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submet.ter 
a votação o seguinte 

REQUER~IENTO 

Requeremos que, em homenagem á data de hoje, que é 
a da proclamacão da Republica Portugueza, que se lance na 
acta um voto de congratulações, communicando-se esse 
voto da Garr.ara Brasileira ao Sr. Embaixador Portuguez. 

Sala da~ Sessões, 5 ue Outubro de i934. - 0/.egario Ma-
rianno. - Nero de Macedo. · 

o Sr. Waldemar Falcão- Per;o a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votacíio. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Wal
demar Falc-ão. 

O Sr. Wa!demar Falcão (Para encaminhar a -votação) -
S;. Presidente, o meu r equerimento não visava crear, abS() 
lutamenle, um precedente ou uma praxe que nos levaria, 
em todas as datas historicas mais notaveis das r.aeionalida
des, a suspender os trabalhos da Camara.Visava, apenas, 
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prestar uma homenagem excepcional á patria portuguez:a, 
attendendo á.s contigencias bistoricaa que nos ligam, indís
soluvelmenLe, a esse nobre povo. 

Por isso, peço venia para poúderar a V. Ex., Sr. Pre
sidente, que mantenho o meu requerimento, solicitando de 
V. Ex. que o submetta á consideração da Casa. (Muito bem; 
mu'ilo bem.) 

O Sr. Presidente - Cont.inúa em discussão o requeri
mento, com o additivo apresentado pelo Sr. Deputado Wal
demar Falcão. (Pa.usa.) 

Não havendo quem peca a. :palavra, vou dar por encer
rada a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Os senhores que approvam o requerimento queiram çon

servar-se sentados. (Pausa.) 

Foi approvarlo. 

Em consequencia do voto d& Camara, vou levantar- a 
sessão, designando para a de amanhA a aesuinte 

7 

ORDEM 00 DIA 

Primeira par!e 

&ssão secreta, para .discussão e votação da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a. nomeação do Chefe 
da Missão Diploma tica na Hollanda. 

!Segunda parte 

Votação do projecto n. 16, de 1934., estabelecendo que os 
governos dos Estados seajm exercidos pelos Presidentes dos 
respe~tivos Tribunaes de Justica, até que se verifiquem as 
eleições de que trata o art. 3° de "Disposições Transito
rias", da ConsLituicão Federal (em virtude de urgencia), ( i & 
discuss4o) • 

VoLação do projectc n. 4.5, de 1934., orçando a Recei
ta Geral da Republica, para o exercício de 1935 (2&. dis
cussão) . 

Votação ilo projecto n . 46 A, de 1.934, fixando a. des
pesa do Ministedo da Fazenda para i935, com parecer da 
Commissão de Orçamento sobre a.s emendas (28 discussão) . 

Votaoão do projecto n. 47 A, de f 9S4, fixando a des
pesa do Minist erio da Justiça e Negocios Interiores, para 
o exercício de 1935, com parecer da GQmmissão de Orçamen
to, sobre as emendas (2& discussão). 

Votação .Uo pro}ecto n. 48 A, de i~34, fixando a des
pesa do Ministcrio das :Relações Exteriores, para o exel'eieio 
de 1935, com emendas da Commissb de 01."1}amento (2"' dis
tussão). 



Clm•ado$0~- lmpressoem 0811012015 09:32- Págna13 de1 6 

-497-

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 
(2&. discussão). 

V<~iacão do px-ojectc n. 50 A, de 1934, fixando a d~s
pesa do Minisierio da Guerra, para o exercício d~ 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas 
(2a discussão). 

Votação do projecio n. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio do Trabalho, Industr ia e Commercio, para 
o exercício de 1935, com parecer da Commissão de Orça
mento sobre as emendas cza discussão). 

Votação do projecio n. 5~ A, de 1934, fixando a des
pesa <lo Ministerio da Educação e Saude Publica, para o 
exercício de :!935, com parecer da Commissão de Orçamento 
sobre as emendas (2&. discussão). 

Votação do projecto n. 53 A, de i934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viacão e Obras Publicas, para o exer
cício de 1935, com parecer da Commissão de Or-çamento so
bre as emendas (20. discusslío) • 

Votação do projeeio n. 54 A, de 1934, fix:1nrlo a des
pesa do Ministerio da Agricultura, para o exercício de 1935, 
com parecer da Complissão de· Orçamento sobre as emendas 
(2a. discussão). 

V<ltacão dos requerimentos <los Srs. Ferreira de Souaz e 
Adolpho Bergamini offerecidos ao projecto n. 6, de 1"934, 
estabelecendo providencias para a realiazcão das pro:rimas 
eleições. 

V<ltacão. do parecer n. i, de :1934, negando licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado contra o 
Deputado João VillasbOas (dúctmão u.nica) . 

Votação do parecer n. 2. de i93-i, declarando que o pro
seguimento do pr-ocesso criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Camara. (dis
cussão unic~) . 

Votação do parecer n. 3, <!3 1934, d~cla.rando que iD:de
pende de licença da Camara. o yrosegmmento do processo 
criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cus slio unica) • 

Votação do requerimento n. 37, de :1.934, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os sargentos monitores do 
Collegio Militar não percebem diarias que a lei estabelece 
(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 38, de f934, do Sr. João 
Vit.aca e outros, pedindo informa.eões sobre reconhecimento 
da União Sovietica, pelo Brasil (discussão unica) • 

VQtação do requerimento n. 39, de :1.934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações .sobre o resultado a 

c. D . -VOLUME V 31 
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CjUe chegou a Coromissã.o Liquidante da Divida Fluetuante 
da União (disc'l.lssão unica) . 

Votação do requerimento n. -1.0, de 1~34, d-o Elr. Thiel\S 
Perissé e outro, pedin-ào informações sobr.e obras no Theatro 
Municipal (discussão unica) • 

Votação do r~querimento n. ·H, de 1~34, do Sr. Alcan
tara Machado, pedindo informações sobre reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nasdmento {discussão 
unica). 

Votacão do requel'imento n. 42, de i934, do Sr. Acyr 
m-edeiros e outro, de inform.acãões s{)bre prisão de operarios 
empregados em padarias (discus&áo uriica). 

Votação do requerimento n. 43, de i934, do Sr. Antonio 
Rordrigues e outros, de informações sobre prisões de ope-ra
rios, que enumera (ài&cussão 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 (di3cv.ssãa u.nica) • 

Votacão do requerimento n. 45, de 1~34, do Sr. Thiel'S 
Perissé, de infol."macões aobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. 104, letra e d-a Consti
tuição vigente (discussão unica) • 

Votação do requel'imento n. oi6, de 1934, do Sl'. Ad()lpho 
Bergamini, de informações <>obre se nas Estradas de Fen-o 
da União continúa sendo cobrada a taxa de vi:M;ão Federal 
(discussão unica) • 

Vo.tacão do requerimento n. 47, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informacões a.o Ministério da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão ~mica) • 

Votação do requerimento n. 48, de :193-i, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações aos Ministerios da Justiãa e Viacão, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 da 
se~embro corrente (di.scusssão tmica} . 

Votação do requerimento n. 49, de :1934, do SI.". Acurcio 
Torres, de informações ao Ministerio do Trabalho sob:Nl um 
recurso intef'POSto por operarias do Syndica.t~ àJ>s Traba
lhadores da c~mpanhia d& Cime.nto UPortland" (discussáQ 
unica) .. 

Votação do reCP.lel."imento n. 50, de i934, do Sr. João 
VillasbOas, de informações ao Ministerio da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa. 
'discussão U'l'lica) • 

Votacão do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 52, de 193.\, do' Sr. Alilan
ta.ra Machado, de informações ao Ministerio da Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um funccionario da 
IllSpeetoria de Seccas (discussão unica). 
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Votação do requerimento n. 53, d9 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obra.s Pu
blicas cópias dos parecer es dos Consultores Technicos e Ju
Tidico 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, de inf-ormações sobre dispenr.a de empre
gados no &erviço da Febre Amare!la (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 56, de i934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de um 
funccionario da Companhia Cantareira de Viação Flu
minense (discussão unica) • 

Votação do requerimenio n. 57, de t934, do Sr. Thiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de funccio
narios (discttssão unica ) • 

Votação do -requerimento n. 58, de i934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre terrenos situados na Ilha d·o 
Governador (discu.~são unica.) 

Votação do requerimento n. 59, de :1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de tuhnicos de Con· 
ta:Oilidade feitas J)elo Sr. Interventor do Districto Federal 
(discus.ção unica) • 

Votação do r equerimento n. 60, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações de medicos, feitas 
pelo Interventor do Districto Federal (di~cussão unica). 

Votação do requerimento n. 61, de 193~. do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construção de hospitaes (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adolpbo 
Bergamini, de infor mações sobre o .Serviço de Radio Na
ciono.l (discussão unica) . 

Votação& do requel'imento· n. 63, de :193~, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobra serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) • 

Votac~ do requerimento n. 64, de 1934, do St'. Henrique 
Dodsworth, de informações sobre pagamento a funccionaríos 
do Instituto de Meteorologia (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 65; de 1934, do Sr. Tbier.s 
Perissé, de informações sobre contracto ent:-e a City Im.· 
J)rovements e o Governo Federal (discussão uni<:a) • 

Votação do requerimento n . 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, dtl info rmações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washingtcm1 um edifício para séd·e de nossa E mbaixada na 
Republica Norte Ame-ricana (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 67, de 1S34, do Sr. 1\lozart 
Lago, de informaç-ões sobre nomeações e promoções de fun· 
cciona.rios da Universidade do Rio de Janeiro (discussão 
uni ca). 
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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 and Power (dis
CU$sáo unica). 

Votação do requeriment.o n. 59, d~ 1934, do Sr. Ac~ 
l\ledeirets e outros, de inrormacões sobre venda de armamen
tos (discussão unica. 

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

V{)tação do requerimento n. 71, -de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informações sobre clausulas do contracto assi
gnado pela Fundação Rockefeller co.m o Governo da União 
(discU$são unica). 

Votação do requerimento n. 72, de 193-i, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operanos, con
struídas .em Bemfica (discussão unica). 

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

Votação do requerimento n. 75, de 19·34, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre um funccionario do Minis
terio da Educação e Saúde Public-a (discus~ao unica) • 

Levanta-se a Sessão ás H horas e 30 minutos. 
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64• ·Sessão, em 6 de Outubro de 1934 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Thomaz 
Lobo, 1• Secretario 

1 

A's 14 horas, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Alberto Diniz, Lemgruber Filho, Veiga 
Cabral, Godofredo Vianna, Luiz Sucupira, Waldernar Falcão, 
Odon Bezerra, Herectiano Zenayde, S imões Barb(}sa, Góes 
Monteiro, Izidro Vasconcellos, Rodrigues Doria.. Deodato 
Maia, Paulo Filho, Henrique Dodrnrorth, Olegario Marianno, 
Mozart Lago, Raul Fernandes, Acul"cio Torres, Gweyr Azeve
do, Soares Fi lho, Anthero Botelho, Nero de Macedo, Lacerda 
Pinto, Antonio Jorge, Frederico Wolfenbutell, Minuano de 
Moura, Adalberlo Corrêa, Acyr Medeiros, Antonio Rodrigues, 
Francisco Moura., Sebastião de Oliveira, Edmar Ca.'·valho, Al
varo Ventura, Milton Carvalha, Pedr-o Rache, Mario Ramos, 
Oliveira Passos. (39.) 

O Sr. Presidente - A lista de presenQa. accusa o compa. 
recimenlo rle 39 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Lemgruber Filho (Servindo de 2" Secretario ) pro
cede á leitura da Acla da Sessão antecedente, a qual é posta 
em discussão. 

O Sr. Mario Ramos - Pe()o a palavra. · 

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

O Sr. Mario 1\U~os (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
quero trazer ao conhecimento da Casa que a Commissão, 
por V. Ex. hontem nomeada, em virtude da approvação de 
requerimento offerecido á Camara, para apresentar, hoje. 
quando de sua passagem por esta Capital, cumprimento~ a. 
S. Ex. o Sr. Cardeal Eugenio Pacelli, de!egOOo de S. S. 
o Papa ao Congresso Eucharistieo de Buenos Air~ - não 
se ãesincumbiu da sua obrigação porque o illustre Sr . Mi
ni.sf.ro das Relações Exteriores telephonou-me, hontem, á 
noite, communicando que, passando incognito pelo Rio de 
Janeiro, o eminente Secretario de Estado do Vaticano, jul
gava preferível aguardasse o Poder Legislativo, official
mente, a volta de Sua Eminencia, para que, então, lhe fos
sem prestadas as devidas homenagens. 
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Respondi a S. Ex. o Sr. Ministro do Exterior, que não 
só os signatarios do requerimento, como ainda a Presiden
cia da Carnara, desconheciam essa particularidade. Assim, 
a Commissão, attendendo ás justas ponderacões daquelle ti
tular, deixou de comparecer hoje ao caes, e deaempenhará 
sua missão quando do regresso do Eminente Ca~deal EtLge
nio Pacelli. 

O SR. PRESIDENTE- A Mesa fica inteirada. 

Em seguida, é aprovada a Acta da Sessão 
antecedente. 

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

O Sr. Alberto Diniz (Supp~ente, seT'I)indo de 1.• Secretario) 
procede á leitura do seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Officio: 

Do Ministerio da Educacáo e Saude Publica, de 5 do 
corrente, remettendo as seguintes 

INl'ORMILCÕ:im 

Sr. Secretario d~ Camara dos Deputados. 
Accusanào o recebimento do offici(l n. 2iB, de 4 de Se

tembro proximo passado, em que V. Ex. transci·eve o re
querimento de informações, formulado pelo Deputado Mo
zart Lago, tenho a honra de informar a V. Ex. o seguinte: 

a) tendo em vist.a a exiguidade d!l re~pectiva dotação 
orçamenLaria, esLe Ministerio foi obrigado a dispensar parte 
do pessoal contraotado, admittido na extincta Directoria Ge
ral de Educação (1:omo iaculta o decreto n. 18.088, de 27 de 
Janeiro de 1928} permanecendo em exercício apenas os cou
tractados necessarios á execução dQs serviços que, por força 
do decreto n. 24.439, de 21 de Junho de 1934, foram oom
mettidos á actual Directoria Nacional de Educação. O paga
mento do pessoal di6pens&do, :::-elativo ao 11eriodo de i de 
Maio a 24 de Junho, já foi requisitado ao Tribunal de Con
tas. dependendo o pagamento correspondente ao período de 
25 de Junho a 15 de Agosto (dat~ da dispensa), do registro, 
pelo Tribunal de Contas, do acto const:mte do decreto n. 
24.439, acima referido; 

b) a despesa, com o pagamento do mesmo pessoal, não 
pode correr por conta dos saldos mencionados no t'equeri
mento, não s6 por contrariar 06 dispositivos do decreto nu
mero 23.150, de 1.5 de Setembro de f933, como tambem por 
terem os mesmos saldos applicação especial; 

c) a verba de 410:000$000 para acquisicão de automo
veis para a Saude Publica e a Secretaria de Estado, por in
termedio da Commissão Central de Compras, e na qual es
tão comprehendidas despesas com o seguro dos mesmos ve
hiculos, não foi excedi<ia. 
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Aprerveito o ensejo para apresentar a V. Ex. os pro· 
testos de elevada estima e distincta consideração. 

Gustavo Oapanema. 
-A quem 'fez a requisição. 

Do Ministerio da Justiça ~ Negocias In~ertore!', de !! do 
corrente, transmittindo os pareceres dos orgãos jurídicos 
daquelle Ministerio relativos á reintegrac!l.o do Dr. Raphael 
Pinheiro. 

- A' Commissiio de Constituição e Justiça. 

3 

E' lido, apoiado e enviado á Commissão 
Executiva, de accórdo com o Regimento, o se
guint& 

REQVEI\IMENTO 

N. 7~ - 1934 

·Requeiro a publicação, no Diario do Poder Legislativo, 
dos documentos juntos. 

lustittcação 

Em recente Jiseurso, proferido da tribuna desta Casa, o 
Deputado Sr. August.o Cavalcanti fez criticas e accusações ao 
governo revolucionaria de Pernambuco, as quaes tiveram 
resposta cabal, da mesma tribuna, pelo Deputado Sr. Edgard 
Teixeira, ex-Secretario de Estado na phase inicial do refe
rido governo. 

As apreciações do Sr. Augusto Cavalcanti, á margem da 
aetual administração pernambucana, poderiam surprebender 
a quantos, fóra do Estado, e totalmente extranhos á sua po
litica interna, desconhecem os motivos reaes que levaram 
alguns membros da bancada do Partido Social Democratico a 
rozr.per com o governo, que o Partido apoia desde a sua orga.
nização. O pretexto ostensivo do rompimento foi a elegibili· 
dade dos intervenf.ores ao governo constitucional dos Esta
dos, quando se discutiu o assumpto, já ao fim dos trabalhos 
da Assembléa Nacional Constituinte. Tal rompimento, po
rém, processado ele longa data, mais ou menos ás escancaras, 
se bem que os seus promotores timbrassem em disfarçai-o 
com appa!'entes demonstraçées de solidariedade com a ban• 
cada a que nertenciam e de apoio ao governo do Sr. Carlos 
de Lima Gâvalcanti, obedecem a intuitos personalista.s ...:_ 
despejtos, ambições e vaidades incoercíveis. Os dissidentes 
não eram sinceros invocando, para justificar sua altitude, 
princivios de moralidade administrativa, ou seja a pretensa 
violação da temporariedade do poder, inberente á essencia 
~ estructura do regimen democratico. Não só porque ne~ 
nbum delles, invariavelmente, jámais primou por subordinar 
os seus actos na vida publica a imperativos dessa natureza, 
como ainda porque se mostravam incoher entes, uma vez que 
não offereceram identicas restriccões á elegibilidade do can
didato da maio-ria da Assembléa Nacional ao primeiro governo 
legal do Paiz. a-pós a subversão triumphante de 1930 . As 
causas que prevaleciam numa bypothese, deveriam em boa 
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!"êlZão prevalecer lla outi'a, Certo ou errado, filio-me acs 
que estão com o segundo caso - o ponto de vista da minoria 
naquella Assembléa, ao focalizar-se a controverlida questão 
das ·elegibilidades, teve pelo menos o merito de uma cohe
rencia apparente, pois não se bipartiu Dró Getulio Vargas e 
contra os interventores, em chocante e expressivo antago
nismo com a duplicídade com que a dissidencia l)retendeu 
erear ambiente de duvidas e confusões na politíca de alguns 
Estados. 

E' que os dissidentes pernambucanos, muito antes de 
resolverem hostilizar o Partido que o~ elegera á Const ituinte 
Nacional e o governo que, a contragosto, vinham apoiando 
sem nenhuma restriccão publica e notaria, jã tramavam entre 
Sl o dissídio, a todos os respeitos impatdotico e injustifica
vel. Animara-os a isso a perspectiva. mal esboçada de um 
golpe militar, que pairou varias vezes, no curso da elabora
cão da nova Carta Politica ora em vigor, sobre o Governo 
Provísorio e seus delegados nos Estados . O mallogro do golpe, 
bem como as incompatibilidades dahi decorrentes, para a 
dissidencia, compelliu esta ao rompimento forçado e inevita
vel com o Partido Social Democratico. Eis como os insur~ 
rectos se il!udiram a si mesmos, afastando-se dos compa
nheiros da vespera; a corrida ao poder , por qualquer meio 
ou preço. Des]leitos, ambições e vaidades . 

As criticas e accusações do Deputado Augusto Cavalcanti 
ao governo revolucionaria de Pernambuco tiveram, portanto, 
origem e objectivo puramente facciosos. E a melhor prova 
está na evidencia dos proprios factos que o Deputado dis
sidente procurou em vão contestar, no seu recente e deplo~ 
ravel discurso. 

O Deputado Edgard Teixeira Leit& respondeu vantajo
samente aos argumentos de que se valera o aeeusador, pa
tenteando a absoluta improcedencia do libello. Ex-Secreta
rio do Estado, com a responsabilidade de haver, nesse posto, 
servido ao governo revolucionaria numa época de Cl'ises e 
difficuldades insuperaveis, nínguem mais autorizado do que 
aquelle representante classista para esclarecer o a.ssum-pto, 
trazendo, coma trouxe, ao julgamento da Camara e da Nação 
o seu depoimento honesto e incontestavel. Fel-o de modo a 
não deixar sombra de duvida sobre a. honest.idada e o acerto 
da orientação seguida pelo Sr. Carlos de Lima Cavalcanti, 
quer quanto á maneira por que o Interventor pernambucano 
tem gerido a s fin;,nças estaduaes, quer no qu~ entende com a 
applicacão escrupulosa e benefica. dos dinheiros publicas. 

Presente. á Ses~ão em que o Detmlado Têi:teira Leiie 
proferiu o seu brilhante discurso, particip&i do debate, entre· 
tendo calorosa discussão com o Deputado Augusto Cavalcanti. 
A vehemencia da discussão, todavia, não implicava intole
rancia de minha parte em relacão ao adversario que investill 
wntra o governo pernambucano. Jornalista políti~o e mem
bro de um Partido que tem como um dos seus capitaes pre~ 
ceitos doul.rinarios a publicidade ampla, ·a analyse e a cri
tica irrestrictas aos actos do poder Publico, não me seria. 
licito irritar-me e profligar a attitude do adversario que 
usava, bem ou mal, essa prerogativa democratica no exercício 
de um. mandato legislativo . Com o calor proprio ao meu 
temperamento e no exercício de igual direito, contestei a 
improcedencia, a injustiça e, porque assim merecia. ser qua-: 
lificada, a monstruosidade de certas affirmacões do Depu
tado Augusto Cavalcanti, entre as quaes a de que os dinheiros 
gastos pelo governo de Pernambuco em instituições de as-
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~istencia social, visando defender a saude das creanca!l e. 
das populações em geral, importavam em crime de lesa-ho
nestidade - em malbarato das contribuições do povo . 

.Se cheguei ao extremo de repellir cruamente o Depu
tado dissidente, dando, aos que no recinto da Camara não set 
aperceberam da 8'"avidade da inYectiva, a impressão de que 
me excedera na linguagem, foi quando o Sr. Augusto Caval
canti, desajudado de argumenlos ponderaveis para rebater 
os meus apartes, declarou que eu apoiara o governo do 
Sr. Estacio Coimbra, querendo assim retrucar á minha af
firmativa de que S. Ex. não tinha autoridade moral e poli
tica para atacar a administração do Sr. Lima Cavalcanti, 
por só fazel-o agora, depois de incompatibilizar-se com a. 
situa~ão politica do Estado, esquecido de que até pouc() 
tempo subscrevia protestos formaes de apoi() e solidariedade 
á mesma administração. Nunca foi do meu feitio impôr-me 
retratacões. Considero profundamente desprimorosas as 
transigeneias dessa especie. Tenho, porém, o senso da me
dida e a noção do decõro~ para não cxpôr a minha conducla, 
nesse caso, a interpreta.;ões menos airosas nara os fóros de 
cultura e urbanidade do Parlamento Brasileiro. Por isso, 
refiro, aqui, o incidente t.al qual elle, na veJ:dade, se passou. 

Junto a seguir uma exposição, tão succinta quan
to convincente, que acabo de receber da Secretaria 
da Fazenda de Pernambuco, a proposito da situação finan
ceira do Estado, no momento. São dados que completam a 
documentação de que se serviu o Deputado Edgard Teixeira 
Leite IJara destruir as accusacões do Sr. Augusto Clivalcanti. 
Elles respondem a um questionaria que enviei ao governo 
IJernambucano. Constituem uín documento da mais alta e 
eloquente significação, esiJera.ndo que sejam insertos no 
Diario do Poder Legislativo. 

Sala das Sessões da Camara dos Deputados, em oi de 
Outubro àe 1934.- Deputado José de Sá. 

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

Tem a palavra o Sr. Antonio Rodrigues, primeiro ora
dor inscriplo. 

O Sr. Antonio Rodrigues - Sr. Presidente, aproveitando 
a opportunidade que se me offerece, vou ler á Camara, desta 
tribuna, o manifesto da ~colligacão dos Independentes do 
District.o Federal", bem como o respectivo programm!!,. 

O 'SR. HENRIQUE DooswoP.TH - V. l:. deve, antes, fa
zer um appello aos poderes publicas, para que mantenham a 
liberdade da eleição no Districto Federal. 

Agora mesmo, tenho em mãos um recorte do Jo'I"TUJl do 
Brasü de hoje, em que, na ·seccãD official da Prefeitura, sou 
multado pelos cartazes de propaganda de minha candidatura. 
Entretanto, o Sr. Pedro Ernesto e seus comparsas se esque
cem de que milhares de cartazes do Partido Autonomista 
vêm sendo affíxados pela cidade. Os fiscaes da Prefeitura e 
os subordinados de S. Ex. não se lembram das posturas mu
nicipaes. Tudo é uma. burla, uma farça.l E' gente de tal na
ture~a que quer continuar a assaltar as posii;ões do Distrieto 
Federal! 
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O SR. PRESIDEN'l'E - (fazendo sQaT os timpanCJ's) - At
tenção! Está com a palavra o Sr. Deputado Antonio Rodri
gues. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Depois de proceder á 
leitura do manifesto e d.:> programma, terei ensejo, atteoden
do á suggcstão que me faz o nobre eollega, ce appellar para 
as autoridades competentes, afim de que haja, de íaoto, ple
na liberdade no pleito de i4 de Outubro. 

0 SR. HENRIQUE DODSWORTH- Appello aliás que- sa
bemos perfeitamente - não será correspond:do. E' apenas 
para que o publico conheça a situacão lamenta.vel em que ~e 
encontra a política de todo o Paiz. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - O manifesto da Colli
gacão, a que me referi, é o seguinte : 

"A Colliga.ção dos Independentes ao Povo Carioca 

A "Collígação dos Independentes" vem apresentar 
ao eleitorado carioca, cujas tradições de altivez e desas
sombro constituem um padrão de orgulho da con
sciencia social do Brasil, a sua chapa de candidatos á 
renovacão da Camara Federal e á eonslituioão da t'u
Lura Camara Municipal. A Colligação não tem ligações 
nem compromissos com quaesquer dos grupos politi
cos que disputam Jogares nas representações federal s 
municipal do Districto. É um grupo de homens d1s:.. 
postos a servir o povo, cheios de fé no idealismo novo 
que agita o mundo inteiro, mostrando-lhe os horizon
tes de uma era de maior justiça para os homens. 

A política brasileira, no passado e no presente, 
antes ·e depois de 1930, tem sido conduzida alravez 
de grandes e pequenos erros. As directrizes dos par
tidos políticos seguem o rumo das ambições pessoaes 
dos detentores do poder publico, sem programmas cer
tos e ·sem ideologias dignas de applausos da grande 
massa soffredora da Nação, que representa 80% da 
da sua massa total. 

A personalidade do homem publico não pode per~ 
lencer a elle proprio, nem mesmo ao seu partido. 
Deve perteooer ao ambiente em que são pregadas as 
doutrinas e os princípios. Isso, porém, nunca se viu 
em nosso Paiz. As luctas parlidarias devem ser trn.va
das em torno das idéas e nunca em torno de homens 
e muito menos em volta do poder." 

O SR. HENRIQUE DooswORTH ·-:E: uma verdade. No em
tanto, V. Ex. verifica que a situacão official de todo Brasil 
pretende exclusivamente o poder; nada mai·s. Está esquecida 
das necessidades reaes do Paiz. Podemos dize!' que o Brasil 
não tem Governo, fingem que governam apenas homens á 
procura de posições. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - (Continuando a lé1') : 

-u espectaculo degradante a que estamos assis
tindo, de conchavos e accordos que modernamente to
maram o rotulo de coordenaoão, é um symptoma alar
mante da nossa decadencia moral. E' contra esse 
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estado de causas que precisamos reagir, hoje, amanhã, 
de pois, até á victoría final. 

Emquanto as políticas profissionaes se banque
teiam,_ olh_as mos no fastígio das posições, o Povo sof
fre mrserra e fome. A massa que trabalha desespera 
na lucta. pela vida, com as suas reivindicacces despr·.,_ 
zadas e suas aspirações asphyriadas pela prepotencia 
do poder publico. O impulso que a politica humana, 
dentro do conceito moderno, vem impriminão ás con
quistas dos trabalhadores é o unico que, na hora pre
sente, pode merecer a solidariedade dos homens de 
consciencia limpa. A verdadeira política é aquella que 
,se orienta pelos postulados da justiça social. Fóra. 
dahi, só poderemos assistir a ferocidade das ambições 
e dos ego1smos, o tumulto das paíxõea subbalterna~. a 
hype!'trophia dos governos, arrastando a nacionalidade 
para destinos deseonhecidos. 

A CoUigaçíio dos 1-ndepew.lentes não é um parti
do l)olitico. E' uma alliança de homens que têm com
promissos c()m o Povo. Não lucta pela ascens9.u de 
pessoas, mas pela victoria dos seus princípios de li
berdade e de justiça. Os seus candidatos, eleitos que 
sejam, cuidarão carinhosamente das necessidades da 
grande massa anonyma do Brasil. As reivindicações 
proJetarias terão nelles intransigentes advogados, que 
não se alliarão aos que exploram a boa fé dos traba
lhadores para, á custa da sua generosa sinceridade, 
galgar postos e posições. Cumpre desmascarai-os. 
Mystificadores impenitentes, não hesitam em pôr em 
pratica toda sorte de artifícios indignos, para trans
formai." cada homem do trabalho em um degrau da 
sua escada. Os verdadeiros amigos dos proletarios são 
aquelles que soffrem como elles soffrem, trabalham 
como elles trabalham, para se manter dignamente 
dentro de uma sociedade tradiêionalmente burgueza. 
A feira de consciencia deve ser montada longe, bem 
longe do proletariado e de todos quantos exercem pro
fissões honestas, cujo exercício mal lhes forri.ece os 
meios para ter o direito de viver. 

A sorte do funccionalismo publico tambem mere
cerá a attenção dedicada da Ooliiga~ão dos 1-ndep<irl.
dentes. Assumimos o compromisso de h'<lnra de nos 
bate:<" pela asseguração dos seus direitos e suas garan
tias legaes, procurando-se evitar o filhotismo, que 
tanto prejudica aos direitos adquiridos e ao estimulo 
dos bons funccionarios, que sabem cumprir o seu de
ver, sem outra preoccupacão maior que a de servir á 
Nação com o seu abnegado desinteresse, fazendo jús 
aos ordenados que recebem dos cofres publicas. 

Ahi está em synthese o nosso programma, que oP
portunamente divulg-aremos em todos os seus deta
lhes. A Col!iga.ção dos Independentes espera a con
curso do altivo povo carioca no suffragio da sua cha
pa, cuja victoria representará a p•imeiro passo para 
a grande offensiva da conscieneia social do Brasil con
tra o profissionalismo politico de todos os ·tempos. -
Antonio Rodriguoe·s de Souza, Deputado Federal Clas
sista. - Jru;y Garnier de Bacellar, ferroviario da Leo
poldina. - Mario Te~eira Mende$, ferroviario da 
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Leopoldina. - José lrineu de Souza. jornalista. -
Dr. João Soares Rodrigues, medico. - Americo Tei
a:eira Palha, jornalista e funccionario federal. - De
"1T'.,ocracino Felíx, enfermeiro. - Horacio Maciel, fun
cionaria da Light. -Eugenio Rodrigues Manso Paes 
Lima. - José Pereira do Nascimento. Viriato 
Antonio Nunes, chauffeur. - João de Farias Nunes, 
chauffeur. -José de Sou;a. - Benil<k de Sant'An
na, funccionario publico. - Luiz Augusto da FraT~-
ça, culinario. -Manoel Francisco de Oliveira, marce
neir-o.- Edison Auausto Coelho, telegraphist.a." 

Em continuação, vou ler o programma. da Colligação: 

"Programma da Colligação dos Independentes 

1.11 Creação, pelo Governo, de Caixas de Pensões 
e Aposentadorias para todas as classes, funccionalismo 
inclusive, que serão fiscalizadas pelos contribuintes 
constituídos em Conselho Consultivo, revendo-se as 
leis que regem as já existentes. 

2.• Assistencia á ínfancia, á pobreza, á materni
dade e á velhice desamparada, com os recursos do Es
tado, promovendo a ~reação do Codigo da Infancia, 
l\laternidade e Assistencia Sooial. 

3 ... Promover o reconhecimento do direito de 
gréve, horario de trabalho, férias e garantias para os 
proletarios em geral, inclusive da imprensa, pelo. ore
ação do Codigo de Trabalho. 

i.e. Promover o amparo do trabalhador teiTestre 
e mat"itimo, pela divi~ão do Codigo do Trabalho em 
cinco secções, que attendam ás necessidades; dos que 
trabalham nas cidades e nos campos; no funcciona
lismo publico federal, municipal e estadual; na -pes
ca, no commercio marítimo e na imprensa. 

5.• Promover a estricta observancia da lei regu
ladora das relacões entre prestamistas e emprest.ado
res, de fórma a evitar a ganancia desenfreada e sua 
inobservancia pela Caixa Economica ou guaesquer ou
tras que não as Caixas de Pensões e Aposentadorias. 

6.a Reforma da Instrucção Publica, que s~I"á di
vidida em fundament.al, profissional, prepa:ra.toria e 
superior; gratuitas, isto é, inteiramente a cargo do Es
tado, aos estudantes que apresentem attestado de po
breza, pela autoridade competente. 

7.a Revisão da Constituição Federal, especialmen
te quanto á pluralidade de associacões syndicalizadas, 
forçadas as classes patronaes ao reconhecimento des
sas associações. 

s.• Resgate immediato das apolices federaes, mu
nicipaes e estaduaes, afim de que se livre o Povo de 
manter com seus juros a pluto~racia e, seja invertido 
na lavoura, no commercio e na industria, um capit.al 
que cousa alguma está produzindo. 
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9." Reconhecimento inter-municipal estadual e 
federal, dos diplomas expedidos pelas 'escolas offi
ciaes e equiparadas. 

10.!'- Promover a participação dOs empregados nos 
lucros dos empregadores, tomando-se por base o ca
pital real e o capital credito. · 

i i. • Promover o amparo dos inquilinos e con.su
n:tidores para o barateamento de easas e generos de 
Drimeira nooessidade, pelo gradativo rebate de taxas 
e impostos." 

Sr. Presidente, terminada a. leitura do manifesto e do 
progra~ma. da Coll~fi?-Ç~o dos l'IUiependentes, aproveHo a op
porlumd.ade para dlrlglr um appello ás autoridades no sen
tido de que haja ampl"a liberdade no pleito de H de' Outubro, 
evitanflo-se toda e qualquer oppressão, o que se está veri:Ci
c~ndo, conforme acaba de declarar o nobre collega, Sr. Hen
nque· Dodsworth. 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH - E de que V. Ex. tem, 
aliás, perfeita noção, atravez das notas bohemias que o S1·. 
Vicente Ráo anda publicando na imprensa ... 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Não ~e póde admiLlir 
que, sob o regimen constitucional, haja sE>molhantc ttbsnrdo. 
Todas as Yezes, que assomo a esta tribuna, digo, alto e bom 
~om, que, em pleno regJm(ln discricionario, havia mais liber
dade do que a!ltQa!roente. Creio que, de tanto rep9til-a, essa 
minha phrase já sôa mal aos ouvidos dos roem- nobres cal
legas. Em todo o caso, gosto immenso de t'enoval-a, por
que, mesmo estando á frente do Governo Constitucior:al o 
Sr. Getulio Vargas, S. Ex. consente que os seus auxili9.res 
continuem a desrespeilr-r os direitos dtJ Po,io. 

Não se póde admíttír que, pelo simples facto de nertos 
candidatos pertencerem á opposicão, sejam elles perseguidos 
pelo Governo P. seus subordinados, probibindo-se-lhes, até, 
qualquer propaganda de seus partidos. 

Não poderia eu, Sr. Presidente, silenciar a respeit.v da 
denuncia que ha pouco nos trouxe o Sr. Deputado Henrique 
Dodsworth, pois, estou certo, tambem, de que vou passar. DO 
Districto Federal, por semelhantes vexames, ao incita·r a 
classe que apoia as candidaturas da Col!ígacão Independeaíe 
á defesa de seus direitos nas urnas. 

Sl'. Presidente, a continuar esse cerceamento de liber
dades podemos, desde já, antecipar o resultado do pleit.l de 
14 ãe Outubro: talvez não haja eleição na Capital da Rcpu
blica, pois um Povo altivo e independente como o carioca, 
não se submetterá, absolutamente, a esses vexames. 

O SI\. HE:NRIQUE DooswoRTH - Nem o gove)."Uo do Sr. 
Getulio Vargas póde ter a pretensão de continuar a Ulu
dir o Brasil da maneira por que o está fazendo. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES --Não só o Sr. Getulio 
Vargas como o proprio Sr. Ministro da Justica. 

Devo declarar que, em absoluto, o Povo não se contor
mará mais com essas utapeações", com esse esbulho dos seus 
direitos. 
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O SR. HENRIQUE DooswoRTH- V. Ex. póde accrescen
tar: não se conformará com esse espectacul(} abominavel que 
o Governo da Republica es~á offerecendo, em matería elei
toral. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Sr. Presidente, ou os 
detentores do poder, neste momento, dão ampla liberdad~ e 
fazem valer os direitos do Povo, ou então, ficarão de tndo 
desmoralizados, mais ainda do que os chamados politioos da 
"Republica Velha". · _ 

O SR. HENRIQUE DonswaRTH - Mais desmoralizad1Js do 
que estão? ·Desmor:alizados se encontram os actuaes. · 

0 SR. ACURCIO TORRJ>S - São -os "ta.peadoresn da opiniãO 
publica. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Sr. President~, julg1 
que seria conveniente enviar á Mesa um requerimentc, <.úim 
de que fossem suspensos os nossos trabalhos, até o dia 16 
vindouro, pois é notaria que nada temos feito aqui, a maioria 
não comparece, e os que veem estão perdendo tempo ..• 

O SR. Acunmo ToRREs - Perdendo tempo, não; est:1.mos 
ouvindo V. Ex. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Agradeeo a V. Ex.: 
mas, como já acct?ntuei, talvez, os colregas não se sintam bem, 
ouvindo-me no momento, de vez que estou me ba.tenda por 
um partido contrario, e defendendo idéas que nem todos !:'e~ 
guPm. 

O SR. HENRIQUE DooswoaTH - Lembro -a V. Ex. que 
o funccionamento da Camara é a unica valvula possivet da 
expansão dos sentimentos daquelles que teem de prolestar 
contra o desmandos do Governo. A susperu;ão das Sessôes 
da Camara importaria em que não disporíamos mais desse 
ultimo recurso para combate;:o os ~ga.ngsters" que se apode
raram do Brasil. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Sr. Presidente, depois 
de ouvir o oportuno aparte que me dá -o il'lustre Deputado 
Sr. Henrio:ue Dodsworth, deixo de lad() a idéa do requeri
mento de interru-pcão dos nossos trabalhos, porquanto tere
mos, pelo men-os, oportunidade, se necessario fôr, de, nesta 
tribuna, -;protesta!' contra os desmandos do poder, de gritar 
contra a conspurcacão dos direitos, não só do povo do Dis
trícto Federal, como dos demais Estados da Federação (Muita 
bem; muito bem.> 

5 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Milton Car
valho. 

O Sr. Milton Carvalho - Sr. Presidente, valho-me, por 
instantes, desta trihuna para chamar a attencão do nosso Go
verno e do Povo bX'asileiro para o cmmprimento de uma in
declinavel obrigação, de uma inadiavel divida de honr.1 o:ue 
tem sido esquecid-a injustificadamente, e que está exigin
do immediata SCJlUcão, sem comportar mais e:x:cusas ou de
longas. 
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Refiro-me, Sr. Presidente, ao dever em que se encon
tram o Governo brasileiro, e a Naçã~;> inteira, de da'.' digna 
e honrosa morada aos restos mortaes do grande e sandow 
monarcha D. Pedro li, e de sua excelsa companheira, a Im
peartriz D. Thereza Christina. 

Trasladados dl' Pnrtugal no Governl} Epitacio Pessoa, 
num gesto feliz e nobre desse grande Presidente, E' recebi
dos carinho~amente pelo nosso Povo, aguardam cn!retanto 
os corpos dos nossos ultimas Imperadores, ha 12 longos an
nos, em um dos recantos da inacabada cathe.dral de Petrnpo
lis, que os filhos desta dadivosa Terra, que elles tanto ama
ram e el'evaram no conceito das Nacões, lhes concedam o 
mausoléo condigno onde repousem, afinal, na. paz e na tran-
quillidade eternas. · 

Não têm sido pequenos os esforços empregados pela 
Commissã.o que, sob as Presidencias dos Senhores Conde i!~ 
Aff<mso Celso e Dr. Oscar Weinscbenck, patrocina a ~oM~ 
truccão do a•lmeja.do monumento. Tem ella frequentes ve
zes procura!l'o os altos representantes do poder publico, ao
licitando auxilio para tão nobre emprehendimento, ~~for
oando-se para que esse auxiliú promettido, que vai doloro
samente decrescendo á medida que augmenta o valor moral 
da divida, pela protelaçãú no seu cumprimento, se conver
ta afinal em realidade. 

Pelo decreto n. 4.:129 de :1920, votado pelo Congresso. 
e sanccionado pelo Presidente Epitacio, foi o Governo aut.o
ri2ado a abrir os necessarios creditas para "fazer recolher 
em ma.usoléo condigno" os despojos mortaes dos Imperadores. 

Portanto, foi o proprio Governo que se obrigou a cons
truir o mausoleo, independentemente do a.ppell'o á contri
buição do Povo. 

Não obstante, os Governos que se succederam nada fi
zeram ct·e effectivo nesse sentid-o. 

A Camara ap-provou, em 1927, um credito de réis 
600:000$000 para o mausoléo. Emendado pelo Senado, vol
tou o Projecto á Camara, onde foi novamente a:;lprovado. 

Mas, ainda uma vez nada f.oi feito de positivo. 
Assumindo o Governo o eminente DI'. Getulio Vargas, 

novamente se movimentou a operosa Commissão, até qup, 
por Decreto n. 21.270, de 11 de Abril de 1932, S. Ex. abriu 
o credito de 300:000$000 para 0 2lludido fim. 

Era apenas a metade da cifra primitiva; mas, mesmo 
assim, não foi o credito effectivado, ou pelo menos não con
segul.ll emergir do emmaranhado das complicações burocra
ticas do Thesouro. 

Pelo decreto de 1i de Junho de f934 fai novamente 
aberto um credito, mas apenas de 1'00 :OOD$000, ou seja a 
se:: ta parte da primitiva. quantia. 

Embora a exiguidade desse ultimú credito, voltou a 
Commissão a empenhar-se com o mesmo afinco pelo seu pa
gamento, em telegrammas e entendimentos varíos. Tendo 
contado até agora apenas com o producto de subseripoões 
];)Ublicas e precisando ainda de cerca de 450 :000$000 para 
terminar a construccão do mausol&l, com a qual já desp~n
deu acima de 400:000$000, resolveu afinal a Commissã-o, já 
cansada de tantas marchas e contra.marDhas, entregar no pa
trocínio do popular vespertino "A Noite" o proseguimento do 
patriotico tentamen. 
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Esse jornal, grande pelas suas louvaveis iniciativas e 
pelas syrnpathias de o:ue merecidamente goza, desde logo 
reconheceu e proclamou a justica de tão al'evantada ~aus3, 
e immediatamente acceitou a ardua incumbencia, com o 
mesmo enthusiasmo ardoroso com que sempre ba defendido 
e incentivado os movimentos patrioticos que hão surgido, 
mereoedores das nossas homenagens de brasileiros. 

"A Noite" collocou de prom:pto as suas columnas e o seu 
enorme prestigio a servico da construccão do monument<', 
destin:Ldo a. guardar para sempre as cinzas veneravels dos 
nossos magnanimos ex-Imperadores. E, iniciando, lambem, 
de immediato a sua nDbre campanha, noticiou o festejado 
orgão, dias depois, haver obtido do actual Sr. Ministro da 
Fazenda a promessa. de mandar pagar os iOO :000$000 do ore
dito aberto por ultimo. 

Felizmente, isso acaba na realida.de de se dar, tendo a 
f 0 do corrente a Commissão recebido o primeiro auxilio que 
o Governo brasiieiro concede para a construcção almejaJa, 
Mas, Sr. Presidente, não é elle sufficiente. Ainda são ne
cessarios cerca de 350:000$000 para a realização completa 
da obra, que é preciso ser aflnal ultimada sem mais excu~as 
ou delongas, 

E é por isso que faço daqui !Ünda um vehemente ap
pello a todos OE governos estaduaes e ás Municipalidades de 
todo o Paíz para que, por sua vez, prestem o seu justrJ con
curso a tão nobilitante emurehendimento, subscrevendo as 
contribuições que em proporção ·lhes permittir o maior ou 
menor vulto dos seus orçamentos. 

Estou certo de que o menor dos Municípios brasileiros 
não se negará a concorrer, por exemplo, com a modestíssima 
quantia de i00$000 para a grande subscripção nacional, que 
Gegundo estou informado, "A Noite" vae irticiar immedi3ta
mente para o fim co !limado. E se contamos no nosso vast~ 
territorio com cerca de i.500 municípios, facil será, desde 
que todos concorram, corno é de esnerar, a obtenção dos re
cursos necessanos para. a construcção do monumento. 

Anpello, lambem, para o generoso Povo brasileiro, a co
meçar pelo carioca, de quem estcm mais perto, par;; que 
traduza na subscripcão publica, a que me referi, o apreço 
e a veneração que deve guardar á memoria daquel!e que, 
num governo de quasi meio seculo, teve coma principal pre
oooupação o bem estar do seu Pafz. 

Os povos que esquecem o seu passado, para se absorve
rem exclusivamente nas preoccupações materiaes do pre
sente, mostram não possuir uma personalidade cnergica. 
e :persistente, tão necessõ.ria corno couraça impermeavel á 
infiltração, no futuro, de qualquer dominação ext.ranha, ou 
de divisões internas. 

É nas paginas da nossa Historia, e é na gratidão aos nos
sos pl'e-homens que a tenham merecido, que eontinuaremos 
a encontrar a solida argamassa com que foi construtda e 
com que será imperecivelmente preservada e. grande Patria 
Brasileira! (.Muito bem; muito bem. O orador é cumpri
mentado:} 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deodato Maia. 

O Sr. Deodato Haia - Sr. Presidente, o illustre DeputadcJ. 
Sr. Sampaio Corrêa, cujo nomB pronuncio sempr,e com a. 
admiracao e o acatamento de que é merecedcr, na Sessão. 
de 2 do corrente, houve por bem lavrar mais um protestl} 
contra os actos de algun.s interventores, que S. h. classi.
ficou de autoritarios. E iniciou o protesto lendo um tele-, 
gramma, que recebeu do Sr. Deputado Augusto Leite, em 
que esse meu collega de rcpNsenta.cão lhe traiza ao conhe
cimento a dissolucão de um comício eleitoral. á bala, pela 
policía do Estado, na villa d.Q Aquídaban. 

O nobre "leadern da minori3., ao terminar a leitura do 
documento, e~clamou: ~o telegramma diz tudo. n E, em 8e
guida, affirmou que "o Superior Tribunal Eleitoral nclle 
encontrará mais um motivo para, de futuro, annul1ar as 
eleições que venham a se realizar no Estado de Sergipe, se 
a situação tiver ou continuar a ter o mesmo panorama de 
truculencia com que se esta avresentando at(' agora." 

Ora, Sr. Presidente, se o honrado Deputado pelo Dis
tricto Federal procurasse verificar a exa.ctidão dos factos, 
estou cer-Lo de que S. Ex.. modificaria sua opinião, sua ma
neira de ver quanto aos eminentes conterraneos que dirigem 
os destinos do meu Estado . 

Não faltaram, Sr. Presidente, até este momento, ne-m 
fa'ltarão na rninha terra, as reaes garantias de liberdade; 
nunca ali tiveram guarida perseguições e truc-ulencias, que 
violem ou mesmo invalid-em esse que não é · s6mente um 
direito dos sergipanos, mas direit~> de todos nós, nm be!Il 
supremo de todos os brasileiras. 

Srs _ Deputados, os actos politicos e adminisl.rativos do 
intQrvcntor Maynard são reconhecidos e proclamados como 
a resultante de uma orienta.cão g-enuinamente democratica., 
servida por uma ~onscien~ia impolluta. e uma dedicação sem 
par no intensc labor de recon.struir e engrandecer Sergipe. 

E assim é que S. E:x:. tern realizado notaveis ID<!lho
r:amcntos dentro de um programmíl- vasto- em que o cara-· 
eteri:;Líoo dominante foi sempre :L mais escrupulosa e abso
luta honestidade, desafiando as ree;ras da ma.is sevéra de
vassa. 

Esse é o traco de toda actuacão do Interventor Ma.ynard, 
a quem rendo a homenagem sincera dt> meu reconheci~ 
mento pelos grandes henficios de o1·dem moral e material 
prestados a Sergipe. 

Não é de admi['ar, pois, que, com essas credencia!3s d{> 
benemerencia publica, o eleitorado ào Estad·o o escolha par-a 
continuar a presidir seus destinos, visto a sua candidatura 
já ter sido levantada pelo Partido Republicano de Ser:;ipe e 
esLar apoiada ainda pei<J Partido Social Progressista, pela 
Allianca Protelaria e mais outras grandes correntes da opi
nião sergipana. 

E, se os elementOs opposieionistas já. hoje não reco
nhecem mais o facto verdadeiro dos serviços de que é cre
dor -o Sr. Interventor-, devo declarar á Camara ainda por 
NSe lado que nio serâ tolhida a. liberdacle das urnas nem ~ 

c.. D. -VOLUME V 32 
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tivre xnanifest.acão de qualciuer parcell'a do eleitorado ser. 
gipane~. 

O honrado interventor de Sergipe, .porque acceitára su~ 
candidatura á presidencia do .Estado, passou o governo ao 
Secretario Geral, Sr. Nicanor Ribeiro Nunes, homem probo, 
de attitudes moderadas, sem perder a serena energia, c cuja 
interinidade foi recebida com applausós pela imprensa. do 
Estado cGmo garantia. tambem da lisura do pro~imo pleito. 

A propaga!lda eleitoral prosegue na capital e no ints-
rior, sob o mais franco enthusiasmo. · 

As caravanas eleitoraes da. opposicãCI crusam o terri~ 
torio sergipano. rea:t:iza.nào comici06 sem constrangimento 
de especie alguma. 

· É o proprio "Estado de Sergipe", orgão do Partido do 
qual é um dos chefes o Sr. Deputado Augusto Leite, que 
dâ este testemunho. Aqui está o numero 453, de 25 do Se
t embro p. p., que, sob o titulo; "Victoriosas Caravanas da 
U. R. S. percorrem o territorio sergípauo~ assim se e~· 
pressa: 

~Domingo ultimo diversas caravanas politicaa da 
União Republicana d'e Sergipe · se distribuíram pelo 
interior do Estado. 

Uma, presidida pelo Dr. Augusto Leite. ~egui'!t 
para Estancia e Santa Luzia, tendo partido dali para 
Capella e Nossa Senhora das Dores, <1nde encontrou 
se hontem com uma outra que alli se achava. desde 
domingo cedo. 

Outra caravana, chefiada pe1o Dr. Carvafho Bar
roso, esteve em Siriry, sendo ali muito acclamada. 

Sob a direcoão do Dr. Octavio Accioli uma ca~ 
ravana exc1.>rsionou a Jaboatão, onde foi enthusias-. 
ticamcnte recebida. 

Um contingente de gymno.sianos esteve, domingo 
e hont.em, em diversas localidades sertanejas, onde 
.foram realizados comicio.s d! c9mbate A actual admi
nistração. n 

No interesse, porém, Sr. Presidente, de bem conhecer 
o9 factos E' a verdade, solicitei informações que me habHi~ 
tassem ·a esclarecer a Cama.ra sobre as occurrencias de Aqui
de.ban. Assim é Que. o honrado interventor interino, me as
segura que o comício, não obstante permittido pela poUc)a, 
ma!! sujeito ás autoridades locaes quanto á. fixacão da hora 
de sua realiza~;ão, se effectuou com inteira liberdade e n:> 
momento em que os opposicionistas quizerem. No emtanto, 
no intuito de melhor apurar os acontecimentos, conlinúa 
s. Ex. - o Dr . chefe de Policia ordenou a ida do i 'o e e te
gado auxiliar áquella lvcalidade, onde j á se encontra . 

Acabo ainda, Sr. Preside-nte, de receber um telegramma 
do chefe de Policia. !'Obre o assumpto, narrando-o da seguint~ 
maneira: 

"Deputado Deodato Maia - Camara - Rio. 

De Aracajú - Completando informações presta
das aenh.or interventor, cumpre accrescent.a!": que 
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desordens occorridas comício Aquida.ban foram pro~ 
vocadas proprios caravaneiras União Republicana, 
·conforme ficou apurado inquerito instaurado. O pa
..:lre Edgard BritLo, conhecidas seus procedimentos atra
biliarlos, foi quem primeiro detonou arma, causando 
panico.. Palioia inlerveiu apenas restabelecer ordem, 
não obstant& comício se realizou após restabe!Pef
mento ordem nesse mesmo dia;· pouco antes Social De
mocratico realizara comicio abwtuta garantia sem 
incidentes. Existe apenas exploraç~o polilica sentido 
interferencia força federal prevalecendo-se facto ser 
Dr. Eronides candidato opposição capitão medico 
Exercito, tudo -obedece plano. Saudações." 

Parece-me, a~sim, Sr. Presidente, r estituído aos factos 
o seu verdadeiro caracter . 

Saiba. o nosso illustre col!ega, Sr. Sampaio Corrêa, que 
desejamos e aspiramos, sinceramente, a tranquillidade e o 
pr-ogresso do nosso Estado, queremol-a como fonte peren
ne de civismo, attributo inseoaravel do brasileiro e que, ~ 
-dos nós, procuramos conservar com orgulho, valendo-nos d& 
rcsisten~ia heroica, atravez de todas as vicissitudes e ma
les que tentem destruil-o. 

Tenha S. Ex. segurança de uma causa: a de que, se 
no reglmen dis~:ricionario não se desmandavam em violenqias 
o interventor Maynard e ~eus auxiliares, não seria agora, no 
r'3gimen iegal, viriam elles praticar actos de força con
tra seus adversarios . 

São os esclarecimentos que tenho a satisfacção de trazer 
·ao conhecimento da Camara. (Muito bem; muito be·11~ . O 
orrui.or é cumprimentado.) 

7 

O Sr. :;>residente - Tem a palavra o Sr. Ribeiro Jun
queira. 

O Sr. llilleiro Junqueira - Sr. Presidente, Srs. Depu• 
'tados - em poucas palavras,. justificarei um projecto que 
tenho prazer em apresentar ao julgamento dos illustres col
legas. E' daquelles qu~ não estão bem em meu feitio, por 
isso que prefiro sempre fazer estudo demorado, detido, daa 
questões em geral, propondo leis em conjun!llo. Esse o meu 
proceder. Mas é fora do duvida que devemos, de preferen
cia, ao invés das reformas completas e capitaes, quasi que 
de anno a anno, como é muito do habito dos brasileiros, mo
dificar as leis aos poucos, adaptando-as ás necessidades; 
corrigindo iiefeitos, para que, com a experiencia de cada 
dia, possamos fazer legislação conveniente aos interesses do 
Brasil. 

Fiz acompanhar o projooto, que ora submetto á deli
beração da Casa, de uma exposicão de motivos, visto como 
ainda tenho prohibição medica. de, por largo tempo, occupar 
-a trihuna. 

O projecto procura reparar uma injustiça e trazer um 
beneficio. Repara injustiça porque existe em noS6'l icgis
lação do Ensino disposição verdadeir amente barbara, sa 
:assim me posso expressar. E' a que determina que todo 
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alumno que não compareça a uma prova parcial, seja pol."" 
que mo-tivo fôr, terá o gráo zero. 

Ora, Sr. Presidente, ha casos de innumeros alumnos 
que faltam ás provas parciaes, não por vadiagem ou pre
occupações de outra natureza, mas unica e exclusivamente 
por rnolestía. Não é justo que quem guarde· o leito, im-pos
sibilitailo de compar-ecer ás pz·ovas, tenha a nota zero, que, 
nas provas fínaes, prejudicará o seu accesso. 

Proponho, por conseguinte, que todo estudante nessas 
condições ])ossa requerer ao àiréctor do estabelecimento, se 
official, ou ao inspector do ensino, se se trate de instituto 
equiparado, a faculdade de fazer a prova em segunda época, 
comprovando, a molestia que tivera com um attestado do 
medi-co assistente. 

Quanto ao beneficio, a que alludi, decorre do faeto de 
se estabelecer uma norma ~eral, permittindo, a.d instar do
que se faz na Escola de Medicina, .que os alurnnos sejam ap
provados por media. 

Temos, como regra, na Escola de Medkina, a promoção
por media. Nos demais estabelecimentos superiores, bem 
como nos de ensino secunàario, determinamo:!! SeJa a pro
mocão levada em conta parte pela media, lJ&.rle ]lela prova 
oral. 

Acontace que a prova O!.'al i::'rntribue com 0,1 % par:. o 
resultado da promocão. 

Não creio que essa prova, contribuindo apenas com essa. 
percetagem, possa influir para que o exame tenha um 
cunho de maior seriedade, e, portanto, da validade que todos 
procuramos dar ao nosso ensino secundaria e superior. 

Todos que já passamos pelas escolas sabemos que par3 
a prova oral, muito mais do que o saber do alumno, valem 
o seu sangue frio e presença de espírito. Muitas vezes um 
estudante de grande merito e de muito maior preparo do 
(]ue ouü·o, que não frequentou as aulas, não estudou, mas 
tem maior calma, maiol' presença de espil'ito, fracassa, sos
sobra numa prova oral, na mesma em que o outro brilha. 

Nestas condícões, pen.~o, - e já tem sido norma no en
l;jno sei:undario e superior - que os exames para promo
ção podem ser feitos pela media de todas as cade1ras e 
pela media geral. 

E' o que proponho no projecto que, como disse faço 
acompanhar de uma exposição de motivos, entregando-o á 
douta Commissão de Inslrucção, que examinará o assumpto 
com meticulosidade e competencia, dando-lhe o parecei' qt.e 
julgar mais justo e conveniente aos interesses do Paiz. 
(Muito bem; muüo bem.) · 

Vem ~ fica sobre a mesa até ulterior deli-· 
beração um projei:lo do Sr. Ribeiro Junqueira. 

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

. Vae-se passa!· á Ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs.: . 

Thomaz Lobo, Alfredo da Matta, Mario ·Chermont, Joa-. 
quim Magalhães, Leão •Sampaio, Figueiredo Roselli, Perei-
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ra. Lira, Souto Filho, Negreiros Falcão, Ruy Santiago, Adol
pho Bergamini, João Guimarães, José Eduardo, Francisco 
Marcondes, Ribeiro Junqueira, Waldomiro Magalhães, Anto
nio Govello, Vasco de 'l'oledo, Alberto Surek, Armando Lay
der, Edwald Po~~olo, Eugenio Monteiro de Barro~, Waltet 
Gosling, Ale:Kandre Siciliano, Euvaldo Lodi, David Meinicke, 
Thiers Perissé, Moraes Paiva. (29.) 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos, Fernande!l 
Tavora, Clomentino Lisboa, Waldemar Motta, Alvaro Maia, 
Mario Caiado, Manoel Reis, Cunha Mello, Luiz Tirelli,Ahel 
Chermont Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Lino Macha
do, Maga{hãe8 de Almeida, Costa Fernandes, ·Carlos Reis, 
Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Agcnor Monte, Hugo Na
poleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, José Borba, Pontes 
Vieira, ·Jeovah Motta, Xavier de Oliveira, Silva Leal, :Mar
tins Veras, Kerginaldo GavalDanti, Ferreira de Sou~a., Vello
so Borges, Barreto Carnpello, João Alberto, Arruda Falcão, 
Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mario Domingues, Arruda Ca
rnara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde 
Sampaio, Osorio Borba, Humberto Moura, Valente de Lima, 
Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antonio Machado, Leandro 
Maciel, Augusto Leite, J. J. Seabra, Prisco Parai,o. Clemcnle 
Mariani. 1\lag<~lhães Netto, Arlindo Leoni, Medeiros Netto, 
Arthur Neiva, Edgard Sanches, Alfi'edo )iascarenbas, Leoncio 
Galt'ão, Attila Amaral, Homero Pires, Manoel Novaes, GilenD 
Amado, Aloysio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro 
Passos, Nelson Xavitr, Fernando de Abr~t<. Carlos Llnden• 
berg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Jones Rocha, Amaral 
Peixoto, Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro, Nilo de Alvaren
ga,Prado Kelly, Cesnr Tinoco, Alipio Coslallat, Fabio Sodré, 
Cardoso de Mello, Euarauc NnzarcLh, Bias Fortes. Mello Fran
co, José Braz, Adelio ~faciel, Marlins Soares. Pe<iro Aleixo, 
Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Viegas, Matta Ma
chado, Delphim !\foreira, José Alkimim, Vieira Marques, Cls· 
mente Medrado, Raul Só., Simüo da Cunha. João Pcnido, Fur
tado de Menezes, Ghrístin.no Mnrhado, Poty~nrpo Viotti, Da
niel de Carvalho, Levindo Coelho, Aloixo Pnraguassú, Bel
miro de Medeiros, Licurgo Lei te, Celso Machado, Campos do 
Amaral, Bueno Bl'(lndão, Carneiro dl3 Rezende, Jacques Mon
tanrlon, João Alves, José Chrisliano, Plinio Corrê.a de Oliveira. 
Alcanlara Machado, Theotonío Monteiro de Barros, Rodrigues 
Alves, Barros Penteado, Moraes Andrade, Almeida Camargo, 
Mario "\~lhately, Vergneiro Cesar, Guaracy Silveira. Hipnolyto 
do Rêgo, Zoroastro Gouveia, Josê Ulpiano, Cincinato Braga, 
Carlota. Queiroz, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Cardoso de 
Mello Netto, Moraes Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vida!, 
José Honorato, Domingos Vellasco, Generosr. Ponce, João 
Villashoas, Alfredo Pacheco, Francisco Villanova, Plinio Tou
rinho, Idalio Sardenberg, Nereu Ramos, Adolpho Konder, 
Aarão Rebello, Carlos Gomes, Simões Lopes, Annes Dias, 
João Simp!icio, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Victor 
Russomano, Ascanio Tuhíno, Pedro Vergara, Fan:fa Ribas, 
Raul Bittencourt, Gasnar Saldalha, Cunha Vasconcellos, Fer
reira Netto, Gilbert Gabeira, Waldemar R~ikdal. Martins e 
Silva, João Vitaca, Guilherme Plaster, Mario Manhães, Ri
cardo Machado, Augusto Corsino, João Pinheiro, I:Ioracio La
fer, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito, Roberro 
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Simonsen, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho,.. 
Nogueira Penido. (i82) . 

.ORDEM DO DIA 

8 

O Sr. A.dolpho Bergamini - Peço a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - T em a palavra, pela ordem, o Sr. 
A<iolpho Bergamini. 

O Sr. Adolpho Bergamini (Pela órdem) - Sr. Presidente, 
pedi a palavra pela ordem para dai" a V. Ex. e á Casa co-
nhecimento de um telegramma que r ecebi do nosso illustre· 
collega. Sr , Deputado Leandro Pinheiro. 

O despacho a que me refiro está concebido nos .seguintes 
lermos: 

"Cheganõo Pará recebido :povo estudantes- e ami
gos, policia atacou cortejo "casse-tHe'', acompanhan
do attitude aggressiva obrigando refugiar-nos Basililla 
Nazareth e abrigar-me casa Dr. Mac-Dowell, que está 
cercada capangas policiaes Barata. Peço a V. EL. 
providenciar soliict.ando garantias pessoaes, respeitt> 
immunidades. Reina atti tude terro!', insegurança todo 
Estado causador Barata. Saudações. - Deputado 
L eandro Pinheiro." 

Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, o nosso illustr& colleg~ 
invoca, muito legitimamente, as suas immuoide.des parla
mentares, que estão sendo offendidas; niío merecem do In
terventor do Pará o respeito devido. 

O <:aso tambem interessa a V. Ex., presidente que é da 
Camara dos Deputados e não de qualquer das facções de Qu& 
ella se compõe. O Sr. Deputadt> Leandro Pinheiro sente as 
suas im1:1unids.des affectadas com a altitude que os poticiaes 
do Pará têm tido para com S. Ex. 

Desempenhando-me da incumbencia que me é attribui
da., levo o facto ao conhecimento de V. E:z:. e da Ca!la para 
que sejam dadas as providencias neeessarias no aentido de 
que essas immunidades, quando mais não aeja, venham 
a. merecer o respeito quo todos lhe devem . (Muito õem; miLi
to bem. ) 

O Sr. Praaidante - A lia ta de presença accusa o compa
recimento de 68 Srs. Deputados. 

Não ha numero para a votação da materia constante da 
Oràem do dia. 

Vou dar a palavra ao primeiro orador inscripto para eJ:
plicacão pessoal. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Adalberto Corrêa. 

9 

O Sr. Rodrigues de Souza - Peco a palavra, pela ordem-. 

O Sr. Presidente - T em a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado. 
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O Sr. Rodrigues de Souza (Pela ordem) - Sr. Presi
denk desejava uma informacão da Mesa. 

Achava-me inscripto, hontem, para falar em explicaçã() 
pessoal. Como a Sessão foi levantada, julgava que a inscripção 
valesse para o dia seguinte e, por isso, aguardava ag-ora que 
V. Ex. me concedesse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Devo informar a V. Ex. que a 
inscripcão dos oradores para explicação pessoal não serve 
para o dia immediato. 

O SR. RODRIGUES DE SOUZA- Ag!'ader,;o a informa
ção. 

10 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Adalberto Corrêa de
sistiu da palavra, pelo que vou concedel-a ao immediatamen
te inscripto. Tem a palavra o Sr. Acuroio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres (Para e:rplica.ção pessoal] - Sr. 
Presidente, tenho em mãos um exemplar do jornal "O Nor
te~, de 25 de Setembro; essa. folha é editada na cidade de 
Parnahyba, no Estado do Piauhy. 

Traz-nos ella a noticia de factos, por demais inlere~sant.es, 
qual seja a maneira por que o Sr. Presidente da Republica 
vem en<:ara.ndo a amnistia por eUe decretada em 28 de Maio 
e, mais tarde, tornada. ampla e irrestricta, pela Assembléa. 
Nacional Constituinte. 

No Piauhy, a dictadura, tambem, commetteu arbitrarie
dades; no afan de empregar amigos e {)orreligionarios e de 
afastar aquelles que lhe não batiam palmas - por quere
rem por demais no Brasil - demittiu varias collec!.ores fe
der-aes, funecionarios esses não submettidos a quaes~tuer 
processos. 

Vindo o regimen constitucional, nada tendo ficado apu
rado contra esses se!"Vidores da Nacão na tocante á exsccão 
no cumprimento de seus <leveres, o Governo, pela pasta res
-pectiva - o Ministerio da Fazenda - reintegrou, ou melhor, 
renomeou a esses eollectores do Piauhy, reconhecendo a li
quidez de seus direitos. Em consequencia disso houve uma 
troca de telegrammas entre o Interventor Landry Sanes e o 
Sr. Getulio Vargas e, ainda, entre o Interventor do P1:u.hy 
e o Dr. Mirocles Véras, prefeito de Parnahyba. Nessa troca 
de telegr"ammas, JJarece que o Prefeito de Parnahyba havia 
dito ao rnte!'Ventor que S. Ex. estava desprestigiado pelo 
Governo Fed2ral, tanto assim que os seus adversarios, afu.s
tados no período discrieionario, voltavam, por aoi.o do Pre
sidente da Republica, - unico que podia !azel-o - a seus 
cargos. Então, o Interventor Landry SaBes telegraphou ao 
Prefeito Mirocles Véras dizendo que não, e 1ue elle - In
terventor - continuava a ter a apoio do Sr, Getulio Vll.l"
gas e a ser por este prestiado, tantQ assim que, se S. Ex. 
qUizesse ou se fosse conveniente á sua politiea, ~!Je tinha a 
p~lavra do proprio Sr. Getulio Vargas de que taes collecto
res, que haviam sido renomeados- e é o proprio Sr. Getu
lio Vargas Quem o affirma - seriam novamente demittidos. 
Era uma simples questão de exigencia da situação piau
hyense e os collectores perderiam, de novo, seus cargos. 

Basta ler â Camara, SI'. Presidente, pal'a que ella bem 
aquilate do modo porque governa o Brasil quem, entre blan
dlcias e fanfarras, em 28 de Maio, dooretou a amnistia, c 
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teieg:-amma !leio Sr. Getulio Vargas dirigido ao rnterventor 
no Piauhy; por e!le veremos o mooo por que o Sr .. Presidente 
da Republica encara as questões relati-vas a essa mesma. 
amnistia, depois ratificada, para que fosse irrestricta e am
pla, pela Assembléa Nacional Constituinte. 

O SR. ADOLPRo BERGAM~NI - 0 acto de 28 de Maio :foi 
um decreto eleitoral. 

O SR. ACURCIO TORRES - Perfeitamente. Tem toda a 
r.nzão o meu illustre collega. 

O Sn. ADoLPHo BERGAMINI- O SI'. Getulio Vargas es
tava em cabala eleitoral. 

O SR. ACURCIO TORRES - O acto de 28 de Maio, como 
bem diz o meu collega do Districto Federal, não foi 
mais nem menos que uma medida eleitoral. 

O SR. ADOLPHo BERGAL"WlNI - Um complemento da via
gem uo Norte, com aquelle progrnmma mirabol(lntc ... 

O SEt. ACURCIO TORRES - E' uma verdade. Mirabo~ 
lante, sim. . . Programma do rei das promessas. . . Tanto as
sim é que o Governo - occupado pelo candidato - dccre
tára a amnisha e, logo após, já occupado pelo eleito, vem 
dizer a um de seus Clelegados, num dos Estados, da Federa
l_lâo, o seguinte: ~r-enomeei esses collectores, porque contra 
elles nada foi apurado; mas, se isso lhe contrarra, eu os 
deroittirei novamente"_ . _ 

Sr. Presidente, isso esta se passando em plena Republica 
Nova ... Isso, Srs. Deputados, acontece na epoca da regene
racão de <:ostumes... Custa-me a crer, Sr. Presidente. que 
esse seja o <:riterio com que se quer governar o Brasil. •. 

Vau ler, como disse, para conhccirnenlu da Cam;ua, o 
telegramma que o Sr. Getulio Vargas dirigiu ao Sr. Inter

ventor no Piauhy: "'Acabo conversar Ministro Fazenda ~v
bre caso collcctores fedc!'aes esse Estado. Processo effect m
do Fazenda consta que os mesmos foram exonerados por mo
tivo~ políticos, uma vez que nenhuma faila funcciO,l3l se 
apurou contra os mesmos, que estavam por isso comprehen• 
didos na amnisf.ia concedida pela Constituição. Não haven~ 
do novos collectores nomeados se habilitado até agora a as
sumir os cargos e ante o~ pareceres favotaveis da Fazends. 
respectivo ministro mandou lavrar nomeações que assígnou 
no expediente commum do Ministel'io, suppondo, p1~la roda
ccão inicial, se tratava apt'nas de tomar sem effeito nomea
ções conectares que não haviarr, tomado pos~~o no prnzo le
gal. Grande pois foi minha surpresa ao recebe!' seu tPIC
gramma e tomei pleno conhecimento ào caso e das suns cir
cumstancins. Assinatura nomeações foi um acto nol'mS.l de 
administração, sem qualquer propositc desconsideração p~ 
dendo questão ser- collocada neste terreno. Prezo tanto -sua 
amizade o desejo tanto prestigial' !sua actuacão ness" Estado, 
que julgo francamente proveitosa. que estou mesmo disposto 
tornar sem efeito readmissão collectores se isso for indis
pensavel continuidade sua administração Piauhy, embora 
rnars tarde venham elles a conseguir em Juizo o qu~ não 
obtiveram administrativamente. Deixo em suas mãos o al
vitre a tomar, 'Certo de que não attenderei seu pedido õe 
exoneração. Cordeaes saudações. -Getulio Vargas." 

Com que tristeza, Sr. Presidente. eu, brasileiro, leio esse 
telegramrna I 
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·Não e~tivesse elle transcripto em uma folha, cuja exis
tencia. eu conheço, e tel-o-ia como apocrypho, porque á in
acreditavel que o Chefe da Nacão, num mesmo despacho te
legraphico, reconhecendo a Iiquidez dos direitos do funccio
narios que readmitte, reconhecendo que elles terão por si o 
amparo da Justiça, diga e affirme que está prompto a de
mittil-os de novo se tanto fõr exigido IJOr um simples dele
gado de sua confianca, deixando, ainda, ao criterio desse 
mesmo delegado o acto que elle, Presidente, em tal conjun-
ctura, tenha que praticar. · 

Nunca vi, na Republica, na Velha ou na Nova, acto tão 
monstruoso, attitude tão impatrlolica, gesto tão gritante, E 
1sso tudo, Sr. Presidente, ~ feito em nome da cultura poli
tica e da cultura juridtca elo um po,·o. 

Pobr-e Brasil! Elle. Sr·. Presidente, não é dos seus elei
tos, mas dos seus conquistadores ... Valho.-nos isso por con
~olo ... 

O SR. AooLP:s:o BEROAMTNI - E' fantastico. 
O SR. ACURCIO TORRES - Está nesse telegramma a 

photographia polith:a -do homem que dirige ·os destino<; do 
Paiz. 

O Sl". Getulio Vargas decreta a amnistia, essa amnistia 
tão bem qualiftcar.la. pelo Sr. Adolpho Bergamini de amnis
tia eleitoral, pois que foi neto preparatorio da eleição de 
17 de Julho; a Constituif;ão. posteriormente, declara, de mo
do taxativo, que a medida abr~nge a todos os implica
dos alé então em crimes polilicm;; no Piauhy, funccionarios 
indefesos, afastados de sem ctu·gns foram readmiLtidos, ou 
melhor, renomeaclos, porqu:• eausa alguma o Governo apu
rára contra elles no cxert:icio de ~uas fl.mcr.,jes. 

O 13n. AooLPHo Bimo,\,."\ll~l - Foram tlemiltidos, exctu. 
sivamcnte, por mo li vos político~. 

O SR. ACUR.ClO TORRE~ - . . . o Interventor resiste 
c~ em tclcgro.mrno. uo C h r. f e du Governo d1~clara que essa re
nomeacll" fOrn neto de rle~pr~~tlgto y,;n•a n Ml<t ,,olit!c;., de
pondo naH miios do Prc~id+:>nlt! da H~pulillr.n o seu cargo; o 
Sr. Getulio Vurgns que, em lnl~~gi'Umma no ~cu delegado, diz 
quu os collcclor!ls lllm dirnílo dn pluitcat· (•m Juizo c espera 
mesmo qun 11 Jusli~n o~ pt·oleja, affil'mn - de modo que 
não soi como quali1'ieUI', lal o inconc<'bivul que elle encerra 
- que so o Sr. Landry Snllc;; precisar, pnra. a sua politicn 
e pnrm a sun conqnunçüo á !r·entc au Governo da naú mve~
tidura desses collectorcs, tornará, cllc mesmo, o Presidente 
da Republica, sem cf!eito esses mesmos actos t .•• 

Sr. Presidente, diante de~sc caso do l'iauhy, em que 
é o propl'io Sr. Gr.tulio VM·ga~. tJom sua n:;signalura, quem 
Jiz que o Brasil não pode acreditar no seu governo, nas 
suas promessas, não podemo~ nos exti·anhat• que, em plena 
Capital da Republica, o Prefeito expl!lça actos multando 
aquelles que têm a coragem de formar na "Frente Unica", 
multas contra os que têm amigos que fazem a propaganda 
de candidatos de um Partido quo não quer a continuidade 
de uma administração que vem arruinando as finança3 uo 
District.o, e vêm embahindo o Povo com a inauguração de 
hospitaes, quando sabemos que a Prefeitura, tendo c,ompro
meltidos setenta e cinco por cento de sua Receita, terá, por 
<::er~o, em breve, esses mesmos hospitaes fechados á mingua 
de recursos, uma. vez que os vinte e cinco por cento re~-
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tantes não bastará<> para os demais encargos, sem falarmos 
no reencetamento do pagamento de amortização e juros doa 
emvrestimos munioipaes. 

Sr. Presidente, emquanto o Prefeito do Distr!cto Fe
deral manda multar os candidatos da "Frente Unica" por
que os amigos destes fazem, em carta!leS, a. propaganda de 
seus nomes, o Partido Autonomista, a que V. Ex. ainda ha 
dias saudou na pessoa do Interventor carioca, não se lem
bra de multar ao proprio Sr. Pedro Ernesto, que não sei 
se é o cbefe ou dono desse Partido, pela propaganda que 
de seus candidatos vem fazendo a part.ir daquelle c:n que 
o proprio Sr. Pedro Ernesto dizia de publico que .se impu
nha a sua continuação á frente do Governo desta CapitaL 

O SR. AiooLPHO BERGA,.li,{INI - Muito bem. 
O SR. AGURCIO TORRES - .Sr. Presidente, ahi fica () 

meu protesto. O Governo quer vencer ás opposicões por 
todos os modos, em tooos os seotores, ora impedindo a pro
paganda de seus candidatos, multando-os até; ora dizendo 
aos interventores que demittirá tantos i'unccionarios quan
tos cheguem e bastem para que o -prestigio desses mesmos 
interventores não seja abalado, ainda que os servidores sa
crificados tenham, pelo proprio Governo, reconhecida a li
quidez de seus direitos; ora despistando e, para tanto. 
mandando aos Estados os observadores que nada obser
vam; ora, como diz o Partido Republicano Paulista, por s3u 
Directorio de Ribeirão Preto, em telegramma que me diri
giu e que mando á Mesa para que seja publicado com o meu 
discurso, usando da Camara do Reajustamento, cujo Presi
dente é candidato a esta Casa pelo Partido que sustenta o 
Interventor, onde são chamados os lavradores paulistas que 
alli tem interesses a defender, para que se definam partida
riamente, uma vez que os seus pedidos são deferidos ou in
deferidos, conforme elles se confessem pelo Partido do Go
verno <JU pelo Partido da op:;:>osição. 

Sr . PresidenLe. appello para V. Ex . no sentido de que 
suggira no Chefe da NaQão, ao seu amigo, Sr. Getulio Var
gas, para Que S. Ex. - levando a Repubhca a sério e a 
sério Q Brasil - ponha termo a esse ~~roverno de desoista
mentos e do mys.tifioações, que ennodOa a cultura poliLica d() 
Brasil ••. 

0 SR. AnoLPRO BERGAMINI- Anoie.do. 
O SR. AGURCIO TORRES - ... e para que S. Ex. 

enverede por uma estrada larga, não descendo a partidos e 
não se acumpliciando no oompadrio faccioso, mas, tendo ape
nas diante dos olhos a imagem da Patria, para que o Brasil, 
que não é sua propriedade, possa, com o esforco de todos 
nós, sem distincção de matizes, surgir grande e respeitado D,O 
concerto das Nações. 

Sr . Presidente, o Sr. Macedo Soares, em artigo lapidar 
escripto certo dia sobre a politica do meu Estado e de 
S. Ex., disse que I:J Rio de Janeiro era a " terra de ninguem". 

Tenho receio que, no caminho que trilhamos, tenha 
V. Ex., Sr. Presidente, do alto dessa tribuna, com a auto
ridade que lhe dão trinta annos de actividade politica, venha 
a dizer que, desgraçadamente, a terra de ninguem, por culpa 
de seu govern.o, é o Brasil. (Muito bem; muito bem . Palmas 
no recinto, tribunas e galerias.) 
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11 

Telegramma a que se refere o Sr. Deputado Acurcio Torres,. 
em seu discurS{) 

Deputado •A.ilurcio Torres - Nietheroy. 
De Ribeirão Preto, 2 - Vimos perante V. Ex. protestar 

toda vehemencia, conducta que Camara Reajustamento Mei
ra Junior, candidato Camara Federal pelo Parlido Consti
tucionalista, o qual, infringindo art. i 70 n. 9 Constituição. 
Federal, vale-se ostensivamente seu cargo em favor seu par
tido politico . .() mesmo juiz perden<io respeito si proprio e· 
di~nidade seu cargo ameaca lavradores adversarius que plei
teiam beneficio lei Reajustamento, ao mesmo passo que pro
mette e garante aos íngenuos, decisões favoraveis áqueHeS· 
votarem seu partido, incorrendo desta arte sanccão disposi
ção Constituicão citada. Saudacões. - Pelo Directorio P. 
R. P. Reibeirão Preto: Americo Baptista da Costa. -Fabio 
Barreto. - Camillo de Mattos. -Jorge Lo bato. - Antonio· 
Uchda Filho. - Heitor Macedo Bittencourt. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pars. explicação pes
soal, c Sr. Acyr Medeiros. 

12 

. O Sr. Acyr Medeiros (Para explicação pessoal) - Sr. Pre
Sidente, apesar das constantes ameacas anonymas qne, em 
virtude da minha actuação nesta Casa, tenho recebido, de
monstrando o sentimento de covardia que inspira os que· 
collocam a vida acima dos interesses da eollectividade, para. 
tão sómente pensar em si e nos seus - ameaças que, ao
invés de temor, apenas me infundem asco por este estado ·· 
de causas que abi está - venho, mais uma vez, protestai' 
contra a situação implantada entre nós pela politíca. 

Se a e!:'ta tribuna tenho assomado, para tratar de as
sumptos de interesse gera!, Sr. Presidente, é porque enten-
do que os homens publicas devem plena satisfaoão áctuelleii 
que lhes outorgaram mandato para representai-os. Não te
nho outro objectivo senão o de estar bem com meus manda
tarios e com minha propria consciencia, independente e di• 
gna, procurando desenvolver minha actuacão no sentido de 
demonstrar que os detentores da situacão, máo grado as vo
zes altivas que desta tribuna se fazem ouvir, não prestam 
contas de seus actos á opinião publica e, indifferentes, como, 
antes da revolução de 30, continuam a não dar explicacõ~s 
de como administram a causa publica, de como zelam pelos 
dinheirJs da Nação, dinheiros sugados da energias do Povo 
brasileiro, como se tudo isso lhes pertencesse! 

Sr. Presidente, ao contrario do que suppõem, as amea-· 
cas me empolgam. 'l'enho a volupia. -da lucta. Apesa1· do
meu physico, do meu typo miudo, da. minha mediocridade 
de cultura, não deixarei, mesmo assim, com difficuldades· 
no uso da. palavra, de vir a esta tribuna· dizer ao Povo de 
minha terra que os homens que combateram o regimen pas
sado, a ohamada Velha Repuhlica, porque ella vinha cons
purcada por um longo período de actos condemnaveis. man-
tém o me~mo estado de causas anterior, com a aggravaute 
de não quererem dar s:atisfaccões á opinião publica dos actos · 
que praticam. 
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Sei, Sr. Presidente, que irão invocar, J)a!'a a re~usa dos 
·requerimentos que tenho formulado e do que hoje vou aJ)re
sentar, o argumento de que a. então Assembléia Nacional 
ConsLituinte approvou todos os actos do Chefe do Governo 
Provi.sorio. Quer dizer, acceitando os acf.os do então Chefe 
rlo Governo Provisorio, estão, ipso f acto, approvados os actos 
illicitos, os attentados commettidos contra os direito~ das 
gentes, todas as medidas, emfim, que vier-am ferir direitos 
adquiridos insophismavei<s, como occorre com o ca.:lo que 
acaba de citar o i11ustre collega, Sx-. Acurcio Torres, relativo 
á amnislia concedida -pelo Chefe do Governo Provisorio e á 
votada pela propría Constituinte. 

Quem manda é ainda o Sr. Getulio Vargas. Só se faz 
aquillCl que S. Ex. quer e quem procurar re_so1ver o.; St"US 
casos · de uma fôrma ou de outra, quam buscar, por todo~ 
os meios e methodos, reivindicar os seus direitos, terá como 
resposta a indifferenca daquclles que deviam, antes. pres
tar esclarecimento dos seus actos, por um principio de de
cencia, de moralidade, porque trazem ainda desfraldada aos 
ventos do Brasil a bandeira vermelha da Revolução de Ou
tubro, que diziam, havia de r~generar os costumes politicos 
e administrativos da nossa terra. 

Venho hoje a esta tribuna, Sr. Presidente, formular 
requerimento sobre os escandaloso~ caso~ do cambk ue2"rG 
e da banha, que muito impressionaram a opinião publicà e 
que a imprensa desta Canital e do interior tanto debll.ten, 
não conseguindo, todavia, evitar que um véo corresse sobra 
tudo isso. de fórma a impPdir st- conheçam os responsaveis 
por mais esses attentados, por mais essa2 extorsões que ex
haurem as energias do Povo brasileiro. 

0 SR. ANTONIO RODRIGUES - V. Ex. dá licença pan 
um aparte? · 

O SR. ACYR MEDEIROS- Para quantos V. Ex. queira 
dar-me. 

O SR. ANTONIO RODniGUES - Não convém preoccupar
se muito com esse caso da banha, para elie não ficar em
.banh.ado ... 

O SR. ACYR 1\!EDE!ROS- Agradeço o aparte do illus
tre collega e amigo, Sr. Deputado Antonio Rodrigues, mas 
devo dizer a S. E~. que os interessados nesse escandalo não 
se embanharam com banha, m1.s com champagne, á custn 
dos sacrificios daquelles que produzem no Brasil e que não 
têm siquer o direito de reelamar contra a€ extorsões de que 
são victimas. 

Sabemos - e o illustre collega não o ignora - que os 
Missuris e os Mos5orós importados para as corridas do Hyp
podromo Brasileiro, foram banhados em cltampagne, mas não 
se sabe á custa de quem, porque não se dá satisfação ao 
Povo Brasileiro. aos contribuintes dos cofres do Tbesouro 

·Nacional. 
Diariamente a imprensa desta Capital noticia a reali-

2ação de grandes e opíparos banquetes, coro tantos e quan
tos talheres, offerecidos aos politicos pr ofissionaes, porqu&, 
Sr. Presidente, os que cahiram cederam Jogar aos que assal
taram o poder em i930. Não diífere muito, a meu vêr, a 
situação actual da passada, porque os homens que estão 
agora no poder, têm compromissos com o passado e são 

.~brigados, por isso, a silenciar. 
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Mais uma vez, a exemplo dos homens do ;Passado, os 
d~ a_etu~Iidade illudem o Povo brasileiro, menosprezando os 
d1re1tos <laquelles que se vêem a braços, com uma crise tre
menda, com uma situação horrível. Banquetes de iO.OOO· 
talhel'es, entretnnto, ahi estão para os cardeaes da Repu
blica, que procuram arrancar as ultimas reservas de ener
gia do Povo brasileiro, offerecendo aos olhos da Nacão um 
prestigio comprado, feito, quiçá, á custa do Thesouro Fe- · 
dera! ou dos cofres estaduaes . 

O requerimento formulado sobre o caso do cambio ne
gro e da banha, está vasado nos seguintes termos: (Lê) 

"Requeremos sejam prestadas á Camara dos Depu-
tados informações detalhadas sobre quaes os resul
tados do ínquerito para apurar o rmnoroso c:a.so do 
"Cambio Negron e o da "Banha''. por quem de direito 
possa, sobre o assumpto, prestar ·os ncces.,arics 
esclarecimentos, afim de que a opinião publica te
nha conhecimento de quaes os responsnveis ou o res
ponsavel pelo desbarato. de suas energias. E' de ur
gente necessidadt> dar-se ,conhecimento ao Povo, a 
qu em cabe responder pelos crimes constantes que se 
commettem, contra os seus interesses, ficando os res
ponsaveis a (}Oberto do julgamento da opinião publica 
em virtude do regimcn de irrcsponsDbilidadf> em que 
vem sendo o Brasil administrado ha 46 annos de Re
gimen Republicano. 

Agora, que se approxima o pleito eleitor:1I e que 
o Povo tem que escolher os seus mandat.nrios, é ile 
todo interesse que a elle se -dê conhecimento de quaes 
.. os caçadores de votos que deveriam a estas horas 
estar na cadeia, pelos crimes que commetteram con
tra o interesse do Povo, delapidando os cofres do The
souro, afim de se fazerem reeleger ou eleger" . As
sim, os que não estão ligados a nenhum outro inte
resse, senão o de· bem servir ao Povo, formulam o 
.presente requerimento com o ohjectivo unico de de
m onstrar que o aclunl rcgimen não l'I'!"Olve. nem resol
verá. o descalabro financeiro em que se acha o I3t'asi1. 
Nós da minoria classista, se não pudemos correspon
der aos desejos integraes do prolet!lriado e do Pov&, 
tivemos, como mnrco demonstrativo da vantat:;em da 
represenf.açãn de cla~::tl!.~ no Pnrla ml:'n!o 'Brnsileir-n, a 
nossa absoluta independencia, sem ligações de ordem 
política partidaria com quem quer que seja, girando 
a nossa accão em torno de idéas e do principio de 
absoluta moralização dos costumes ·políticos-adminis
trativos. sem se preoccupar que agrade ou desagrade 
aos poderosos do momento. A nossa preoccupacã·o tem 

sido, invariavelmente, de bem servir ao prolelariacfo c 
ao Povo em gerai . 

Sala das Sessões, 26 de Setembro de 1.934. -
Acvr Medtdros. - Antonio Rodrigttell ... 

E sse requerimento, Sr. Presidente, talvez tenha a mes
ma sorte do que desta. tribuna formulei sobre o caso dos
annamentos. E' provavel que eu reeeba ainda novas amea
cas. Elias que venham, pois assim mais me animarão a que 
demonstre ao Povo que só existe uma revolução verdadeira, 
que não deixará pedra sobre pedra, extinguindo os abusos 
que se processam continuadamente C()m real prejuízo para 
o Paiz . E' a revolução a. que se referia um dos politiccs da-
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-velha e da nóva Republica, exclamando: Façamos a revo
lução alites que o Povo a faéã'. 

O Povo já esta cansado, completamente desanimado, o 
··dirá: Façamos a verdadeira revolução, antes que os políti
cos profissíonaes, que nos enganam, queiram nos illudir; fa
çamos a verdadeira revolução, a revolução do Povo, das 
.massas; implantando o governo da peripheria para o centro; 
:afim de que seja e~tabelecido o principio da verdadeira mo
ralidade na administração .da eousa publica. 

Sr. Preside-nte, ainda justifico outro requerimento. O 
titular da pasta da Marinha, o almirante Protogenes GHI
marães, entendeu que não deveria dar satisfações a esta 
Casa, ·á ex-Assembléa Nacional Constituinte. Julgou S. Ex. 
que ainda estamos - e, de facto, é o que se vê - no regi
men dictatorial, e só .faz aquillo que muito bem quer, .;em 
necessidade de prestar contas de seus actos. 

Assim é que, Sr. Presidente, o art. 18 "as Dispbsicões 
Transitarias da Constituição da Republica deu ammstia am
pla a todos quantos hajam commettido crimes politicos. En
tretanto, que vemos? Os sub-officiaes, sargentos do Exer
cito e da Marinha, pequenos funccionarios, foram postos em 
·disponibilidade, discricionariamente, sem que, ao menos, 
fossem ouvidos, sem que as commissúes de syndicancia pu
dessem apresentar a1go que os eornpromettesse ou justifi
casse a. medida extrema de parte dos responsaveis pelos des
tinos do Brasil, atirando á miseria, ao estado em que se 
acham de verdadeiros mendigos, quasi sujeitos a estender a 
mão á earidade publica.. 

Isto, Sr. Presidente, sem s& sabe:t tJOrque. Talvez seja por 
que a revolução foi· feita para regenerar os costumes poli
til' os, mas, no m~u entender e no da maioria elo Povo brasi-
1eiro, apE>nas se mudaram os homens, detentores do Poder. 

Vemos, Sr. Presidente, que para commodismo, para não 
perturbar o somno tranquil!o dos despotas, lancou~se mão 
da medida vergonhosa de atirar pela perta a fóra, homens 
que estavam no exercicio de uma funcção, pondo-os em dis
ponibilidade sem dar a razão, ou reformando-os administra
tivamente, sem que soubessem porque. Entendeu-se ~ue não 
havia. necc:>sidade de dar satisf:wção ao Povo, nem aos mt~res
sados, porque a Constituinte Nacional tinha votado um ar
tigo de lei pelo qual ficavam encampa.das todas as arbitra
riedades praticadas na gestão do Chefe do Gover.no Provio;o
rio e de seus delegados. 

Estão, portanto, a cober~o de qualquer possivel fntro
mc~time:Jto; os desmandos, os allentaJos dnqnelle'l que illu
dira.m o Po'Vo brasileiro com a farca de uma revolucão re
-generndora, pura comedia, que fnt.almente um dia. terâ fim. 

O requerimento, Sr. Presidente, é o seguinte: 

"Requeiro sejam prestadas ã Camara dos Depu
tados, pelo Exmo. Sr. Ministro da Marinha, as infor. 
mações referentes aos itens abaixo: 

1 o - Por que ·continuam afastados dos seus res;.. 
:pectivos postos os sub-officiaes e sargentos da Ar
mada, reformados administrativamentb (de f 9::10 a. 
1933), entre os quaes estão os seguintes: 

Sub-official énfermeiro, Antonio Barroso Lisboa, 
corri mais de 10 annos de serviço; Sub-official enfer
meiro, Arthur de Oliveira Fernandes, com .mais de 10 
·annos de serviço; Sub-oificial, João Ferreira Mendes, 
com mais de 16 annos de servico; Sub-official. Eucly-
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des Costa; Sub-official, Manoel Antonio Pereira, com 
mais de 20 annos de serviço; i • Sar-gento, Norninato 
Alves, com mais de 19 annos de servico; 2° Sargento 
Simplicio Julião de Oliveira, do Corpo de Fuzileiros 
Navaes, com mais de 16 annos de serviço. 

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

3° - Se responderam a crime funccíonal apos ti 
movimento revolucionaria de 1930, c;:ual a naturez~ 
desse de!icto, onde e quando foi commettido ! 

4° - Por que não foram ouvidos pelas commis~ 
sões de syndicancias, conforme preceitua o artigo 2", 
do Decreto 19. 70(), de 12 de Fevereiro de 1931, com~ 
binado com o Decreto 21.062, de 18 de Fevereiro de. 
1932, antes de serem reformados administrativa
mente? 

Sala das Sessões, 7 de Outubro de 1939.. - Acvr 
Medeiros," 

Srs. Deputados, eu mesmo darei a resposta,. porque os 
altentados se multiplicam, sem se dar nenhuma satisfaccão 
.áquelles que são feridos em seus direitos. 

A resposta ao requerimento é a seguinte: estamos viven
do num regimen de arbitrariedades, e os actuaes detentores do 
poder não tõm mesmo que dar satisfacçõe1; dos seus acl.os, de 
vez que fizeram a revolução para os seus familiares, para o~ 
se.us afilhados e apaniguados, o Povo brasileiro que. se ar
ranje, que procure os meios dt" melhor pugnar pelos seus in
teresses, porque os dirigentes do Pa.iz pouco se incommodam 
de que elle lhe.s estenda as mãos ou venha a gritar nas ruas. 
Contra isso existem as metralhadoras, a pata de cavallo, os 
aviões, os chanfalhos e até os navios de guerra, todo esse 
apparato bellico que cae do céo corno o maná, eomo um 
present.e para o Brasil. Outra causa não se deprehende das 
.~xpressões do Sr. Ministro da Marinha, quando disse que po-
deria renovar a c!lquadra do Paiz sem nenhum on1ts para o 
Brasil, como se esle pudesse tudo adquirir sem gastar coma 
alguma. 

Vejam VV. EE:x:. a situação privilegiada em que n63 
estamos: os nossos "amigos" extrangeiros mandam-nos tudo 
de graça, sem que seja necessario pagamento e, portanto, sem 
gravame para o Povo. 

Commissões polpudas slio mantidas n& Europa, chefi~ 
das por generaes que rec~bem de 70 a 90 contos mensaes; 
emqunnto isso, varias suh-officiaes o sargentos, que t~m 
competencia e pratica, são atirsdos á. miseria, sem a menor 
justificação, porque não possuem galões, nu.o· são apadrinha
dos, e, portanto, não constituem perigo para o somno tran

.quillo daquelles que se apossaram do poder e tripudiam so-
bre o Povo. Vimos que tudo se pôz em prat.íca para os po
tentado~ se conservarem nas posições que galgaram: a nin
guem dão elles conta de seus actos, os quaes soffrem n. critica 
daque!les que, não sendo opposic':ionistas, têm independencia 
necessaria para trazel-os a publico, mas logo são persegui
dos. O Povo precisa estar certo de que a revolução de Ou
tubro só U>ve um fim: !lludar os homens de Estado, porque 
as irregularjdades do antigo regirnen continuam. 

Ao Povo só resta um recurso: é, repetindo a phrase dos 
·politicos profi~sionaes - Façamos a revolução, antes que 
·.outros a façam- :realizal-a de vez. {Mu.íto bem. Muito bem..) 
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Durante o discurso do Sr . Acyr Medeiros, o, 
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira 
da presidencia, que é oecupada pelo Sr. Thomaz 
Lobo, 1° Secretario. 

13 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes-
soal, o Sr. Antonio Rodrigues. . 

O Sr. .Antonio Rodz:igues (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho á tribuna para ler · 
uma carta, que me foi enviada pelo collega Martins e Silva, 
a proposito de alg"Uns apartes que me foram dados pelo Sr. 
Acyr Medeiros. nesta Casa, na se55ão de 19 de Setembro. 

Esta carta está concebida nos seguintes termos: (Lê} 

"BeJém, 29 de Setembro de 1934. 
Sr. Presidente da Camara. 
Srs. Deputados : 
Tendo lido, no Diario do Poder Le~lativ~ de 20 

do corrente, uma referencia, ao meu nome, de Aeyr 
Medeiros, collega de bancada classista, assim expressa 
(textual) : 

"Não sabemos se rompeu com o Sr. Barata, ou 
se o Sr. Barata rompeu com elle. O certo é que 
desta tribuna, declarou iM"estricta soU.dariedade ao 
interventor, dizendo que se não figurasse na ch.apct 
de Deputados romperia. com eUe." 

Não posso passar sem: levantar o meu protesto 
a essa mentira. Desafio que conste dos Annaes desta 
Casa, essas declarações, inventadas pelo meu nObL'e 
collega Acyr Meàeiros .•• ,. 

0 Sr •. ACYR MEDEIROS - V. Ex. permitte um aparte? 
O SR. ANTONIO RODRIGUES- Pediria ao nobre .!OllP.gli 

que ouvisse antes a leitura da carta, e depois desse a resnosta 
que julgasse convenienLe . 

O SR. ACYR MEDEIRos O aparte é procedente. 
pois se relaciona com o desmentido que aquelle illustre col
lega faz. E' preciso conste dos Anna.es da Casa o meu es
clarecimento, que cabe no momento: não affirmei qUe o Sr. 
Martins e Silva houvesse dito, em discurso, desta tribuna, que 
romperi<l com o Sr. Barata, caso não fosse incluído na cha
pa para Deputados. Declarei, e sustento, que S. Ex., parti
cularmente, me scientificara que, se o Sr. Barata não o 
incluísse na chapa para Deputados ou !be creasse difficul
dades, romperia. Agora, o Sr. Deputado Martins e Silva, 
no dia em que foi promulgada a Constituição, a qnal os 
membros da minoria proletaria recusaram assignatura, 
S. Ex:., empolgado, gritou da sua bancada, a plenos pulmões, 
que os 4.0 mil trabalhadores do Pará, que haviaf'l ofícr- · 
tado a caneta para o aclo de assignatura da Coru:;Litu~oão, 
estavam com S. Ex., irrestrictamente solldarios, para o que 
désse e viesse, e que, nas eleições, esses 40 mil trabalhado
res iriam demonstrar o que affirmava o seu representante. 
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O SR. ANTONIO RODRIGUES - Sr. Presidente, acato 
o al?arte do meu nobre collega, mas devo declarar que não 
me m tereõsa, absolutamente, o estremecimento ora existente 
entre S. Ex. . e o Sr. Deputado Martins e Silva. 

O SR. AcYR MEDErnos - Não ha estremecimento; o que 
ha é completa divergencia entre o modo de accão do Sr. 
Martins e Silva e o meu, uma grande differença entre os 
principias ideologicos que ambos pregamos. . . 

O SR. A.~TONIO RODRIGUES - Continuo, Sr. Presi~ 
dent~. a leitura da cal' ta: (LJ) 

"Nunca me ridicularisei na tribuna dessa nobre 
Camara, mantenh·o sempre um controle perfeito dG 
senso da responsabilidade do meu cargo. 

Seguindo uma politiea proJetaria con~truct.ora, 
nunca aconselhei a demagogia, mas tambem nunoa as
sumi compromissos com governos, para me collocar 
afastado do meu verdadeiro posto de combate, ao lado 
dos trabalhadores. 

O que o meu collega Acyr de Medeiros devP.ria 
repetir eram as minhas patavras de estréa. na Consti
tuinte, assilll proferidas: 

" A nossa orientação proletaria de Belém é m •• 
dependente, não curva a espinha a qualquer dos 
partidos". 

(Diario da Assem!)léa, n. 18, pagina 22G.) 

E, tinha, pois, citado o meu programma lraba
Ihlsta, affirmando que mantinha firmes as minhas 
convicções de uma politioa prolctnria constructora, 
mas seguramente cer ta da sua finalidade, em se tra
tando rte defesa das r eivindicações prolatarias. Afrír
mei desta tribuna que era partídario do voto dírecto 
para a eleicf.o dos Deputados profissionaes, por ser 
mais democratica essa formula. Gontinúo a mantel-:s, 
razão por nue mandei que, nas eleições de Outubro, 
as classes apresentassem chapa ao suffragio ào ele! .. 
torado independente sem ligaoão com os outros parti .. 
dos politicos em lucta. Embora. perdendo fica o orien~ 
tação e disciplina da política trabalhista que ncoossí
tarrtos seguir-. A gr éve geral, de que assumi ;-espon
bilidade, do meu E stado, foi um exemplo Pll.I':J. o 
Paiz. Em 90 horas de paraly sação de todas as c las
ses, desde o marítimo á lavadeira, não houve o re
gisto de uma só prisão, ·nem mesmo por embriaguez. 
Edificante exemplo de disciplina e de confiança á 
minha palavra à e ordem . O governo garantiu, como 
de direilo, a. quem quizesse trabalhar, e não houve 
um só homem proleta!'io, que se prestasse em turar a 
greve . Note-se· que a paralysacão foi total, inclusive 
os garçãos dos boteis e restaurantes, estivadores, fa
br ioas do beneficiamento de castanha, chofferes, etc. 
Cinco dias ficamos dentro dessa ordem absoluta, com 
a firmeza das nossas convicções e obediencia da mas
sa trabalhista calculada em iO.OOO pessoas - á mi
nha pala-vra de ordem . Vencemos pela união, pela. 

c . D. - VOLUME V 33 
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disciplina, pela razão. O interventor Magalhães Ba· 
rata rompeu commigo, mandando-me de bordo do na
vio ''Tenente Pori'3lla", em que viajava, um radio xn 
delicado e grosseiro, com expressões impropr1as parS 
uma autoridade de responsabilidade, por que lhe 
chegaram aos ouvidos in formes menti roso.;; sobrt:: & 
grcv<'. rom o })l'OPO&ito preconcebido de:::ses elemen
tos pollr.Jquolros, de desvirtuar o caracter do movi
mento. Collocndo pelo interventor, entre o dilemma de 
f icnr no 1:1'\1 Indo, isto é, do seu partido político. ou com 
os trahnlhndores, preferi manter a minha palavra em
pcnhadn, ficando na lucia, para vencer ou cahir, ex
clusivnmcnte com as classes trabalhadoras." 

O SJt. AcYn MEDEIROS - Permitia o nobre collega que 
dê um aparte, no sentido de demonstrar a V. Ex. e á Casa 
como eu continuo a divergir do Sr. Martins e Silva. Essa 
divergencia consiste no facto de S. S. sempre se referir á 
"sua palavra de ordem", quando esta "palavra de ordem" 
deve provir dn massa, do Povo e não do cidadão. E!;sa a :'lb
soluta divergcnc in entre nossos pontos de vi sta. O Sr . Mar
tins e Silva o o Sr. Magalhães Barata querem fazer das mas
sas trabalhndorns um jogo de seus interesses pessoaes. Com 
isso, porém, nüo posso concordar, quer se trate do Sr. Ma-r
tins e Silva, do SI'. Magalhães Barata, ou de outro qualquer. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Se fossemos fazer uma 
comparncilo cnlru o que se contém no texto citado da carta 
do Sr. Mnrtln1:1 o Silva e o sentido do aparte de V. Ex. te
riamos, cntno, do annlysar tambem a aetuação de. Governo da 
Republfcn, 

O Sn. AcYn MEDEIROS - Lembre-se V. Ex. de que esta
mos no r1•ginwn hurguez. O actual Presid en te da Repu blica é 
um agonto do cnpllnlismo internacional ; é o director-mór da 
machinn quo nhl ostâ; ao passo que nó:s, dh bancad&. pl'o
letarin, Romo~t o ronexo da!! massa& trabalhadoras. 

O Srt. ANTONIO RODRIGUES - Prosigo na leitura: 

"Em troca de;ssa minha attitude, logo que S. Ex. 
desemburcou foi para as janellas do palacio dizer a 
cerca do 500 pessoas que alli estavam, que : (textuaes) 

"Era trnhidor; que Ünha me tirado da sargeta; 
que dl!Wriu ser enfor cado; que me cuspiria na cara, 
emfim umn meia duzia de expr essões dessa nature
za". 

O SR. ACYI\ MEDEIROS - Essa é a resposta á solidarie
dade irrestricLn que o Sr . Martins e Silva hypothecou ao 
Sr. Magalhães Burnta e ao Sr. Getulio Vargas . 

O SR. AN1'0Nrü RODRIGUES- (Lendo) 

"Para provar a sua forca e prestigio entre as 
massas trabalhistas, declarou que a cidade, dentro de 
uma b.ora 'lstava normalizada, com a volta dos gre
vistas ao trabalho . Teve, então, pela primeira vez, a 
realidade dns cou&as. A cidade parada, pois as classes 
me obedecem cegamente ••• 
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, 'O SR. AcYR MEDEI.Il.OS - Ahi está! Veja V. E:x. a ob
sessão: "obedecem cegamente"l As classes trabalhadoras, ou 
qualquer proletario consciente, não podem obedecer cega
mente ao Sr. Martins e Silva. Não concordo, de forma al
guma, com essas exp~essões, que não representam a verdade. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - (lendo) ... até 
quando assignei o accordo com a Companhia de Ele
ctricidade Paraense, ás 6-!].2 da tarde. Veiu, natural
mente; a vaidade pessoal ferida, passando S. Ex., des
sa data em diante a me atacar. Nada mais houve Eu 
mesmo, do meio das massas proletarias, á noite, res
pondi aos insultos, declarando que os trabalhadores 
deviam manter calma, voltando ao trabalho, sem se 
impressionar com as expressões assacadas contra 
mim. Em troca desejava ao seu governo felicidades 
e juizo, pois se estava descontrolando, assumindo at
titudes violentas e compromettedoras. Protestei con
tra medidas que elle a mim attribuiu de sequestrar 
operarias, fechamento de agua, luz, bem como contra 
o facto de dizer que foi uma greve de tlaracter político, 
conforme telegt·aphou ao Dr. Getulio Vargas. A gre· 
v e foi exclusiva e essencialmente trabalhista." 

O SR. ACYR MEDEIROS - Está ligado, entretanto, irres~ 
trictamente, ao Sr. Getulio Vargas e, consequentemente, ao 
Sr. Magalhães Barata, delegado de confiauca do Presidente 
da Republica. Desde que o Sr. Martins e Silva hypothecou 
apoio e solidariedade aos actuaes detento~es do poder, tem 
responsabilidade nesses factos; mas nós, da minoria traba
lhista, não amparamos quem quer que seja, a não ser a. 
massa trabalhadora. 

O SR. ANTONIO RODRIGUES - Meu nobre collega ha 
de convir que, no momento, eu me encontro na tribuna por 
uma deferencia muito especial a um companheiro de repre
sentação, o Sr. Martins e Silva, at.tendendo ao appello de 
S. Ex. para que lesse esta carta. Desincumbo-me da ta
refa; V. Ex., entretanto, insiste em apartear durante a l~í
tura, do que resultará que o Sr. Magalhães Barata respon
derá ao Sr. Martins e Silva, este escreverá nova carta, e €u 
não desejo ser envolvido na polemica entre V\7 • EEx. 

Muito breve o Sr. Martins e Silva regressa rã a esta 
Casa, e, se o nobre Deputado Sr. Acyr Medeiros não quizer 
esperal-o para offerecer contestação, poderá or.cupar a tri
buna e rebater os argumentos desta carta, uma vez publica
da no orgão official. 

O SR. ACYR MEDEIROS - Não estou oppondo argumen
tos á carta do Sr-. Martins e Silva; apenas me insurjo con
tra as expressões empregadas por S. Ex. Não divirjc> do 
Sr, Martins e Silva, nem do Sr. Magalh•ães Barata, nem do 
Sr. Getulio Vargas. Para mim, todos se igualam. Essa a 
verdade. E declaro desde logo ao nobre collega: estou prom
pto a provar que o Sr. Martins e Silva está inteiramente de 
accorao com o Sr. Getulio Vargas e seu delegado, no Es
tado do Pará, desrle que hypothecou aos mesmos apoio e so
lidariedade; se, hoje. está em divergencia com os acLuaes 
detentores do poder, o :3r. Martins e Silva é o uni co respon-
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savel, não eu. O que me interessa é a massa dos trabalha
dores, não os hOmens deste ou daquelle partido . 

. O SR. ANTONIO RODRIGUE•3 - Concluo, Sr. Presi
dente, a leitura da carta. Diz o nobre collega: 

"Não estou ligado a quaesquer dos partidos po
liticos, para ser puramente trabalhista, mandando que 
nas eleições pleiteassem a legenda: Do t7·abalhador 
para o trabalhador, elementos proletarios. Telegra
phei a() Ministro da Justiça e Presidente Getulio Var
gas pedindo garantias e explicando bem a situação 
do .Estado, que ficará difficil e !COnvulsionado se 
S. Ex. não mandar a sua palavra de calma e conse
lho para o seu. delegado . 

Martins e Silva. -Belém, 29-9-934." 

O SR. AcYR MEDEIROS - O SI'. Getulio Vargas ficar a 
em situação muito séria, porque o Sr. major Magalhães Ba
rata é delegado de sua confiança, e o Sr. Martins e Silva 
hypothecou-lhe irrestricto apoio e solidariedade . 

Nestas condições, não posso ver tmparctalidade absolut11 
na altitude do Sr. Presidente da Republica; S. Ex. tem que 
se definir~ fica com o Sr. Barata ou com o Sr. Martins e 
Silva. 

O 13R. ANTONIO RODRIGUES - Tenho assim, Sr. Pre
sidente, me desempenhado da incumbencia que me deu o 
illustre Deputad() Sr. Martins e Silva. (Muito bem; muito 
oem.) 

14 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pes
soal, o Sr. Vasco de "Tolecio. 

O Sr. Vasco de Toledo (Pa.ra e:::plicação pessoal) - Sr. 
Presidente, ha poucos m~mentos fui procurado por uma 
commissão de membros da "Federacão do Trabalho do Dis
tricto Federal", a qual me solicitou fizes~e desta tribuna de
clarações opportunas a proposito de uma nota publicada 
hoje em um dos diariqs cariocas, "O Avante". 

Essa nota, Sr . Presidente, pecca pela sua asserção. Não 
posso admitlir que o jornal ·•o Avante", tivesse o int uito de 
fazer o que dessa nota se deprehende. 

P or certo se deixou levar p':)la labi:i do informan te que 
só tinha em mira lançar sobre o caso da l<'ederaoão do Tra
balho grande confusão, da qual certamente lhe adviriam 
Tantagens. 

A situa cão da ~~ederação . do Trabalho do Districto Fe
deral, de ha dias a esta parte, tornou-se absolutamente ille~ 
gal. Aquella entidade maxima dos trabalhadores desta C':l
pital está completamente acephala. 

Havendo o Syndicato Bras ileiro de Bancarias retirado da 
mesma a sua delegacão, ipso facto, ficará cassado o mandato 
do seu Presidente, que ainda permanece no posto. 

Acha-se indebitamente empossado, num cargo, que uã(} 
lhe compete, de vez que, de accordo com os esta tutos da
quella organização, sómente membrCls nato:- do ~onselho po
derão compor-lhe a directoria. 
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A nota do "Avante"', Sr . Presidente, é alarmante. Ba!'ta 
que se leiam as palavras que a encabeçam: 

"A dissenção na Federação do Trabalho. 
Projecta-se o assassinato do presidentt> Cavalleiro. 

"Avante" convida a policia para prohibir a reunião 
de hoje." . 

A opposição da Federação do Trabalho, composta pela 
maioria dos seus membros, para solucionar esse estado es
druxulo em que se encontra aquella entidade, marcou para 
hoje uma assembléa geral, afim de que seja eleita uma d.i# 
l'ectoria definitiva e regularizada sua situação. 

l'íaturalmente, o interessado que vehiculou a noticia es
candalosa, certo -de que o resultado dessa eleicão não lhe 
seria satisfactorio, engendrou a sua informacão, que logo 
encontrou guanda nas columnas do "Avante". 

E' de lamentar, Sr. Presidente, que um jornal, de am
pla circulação, tão facilmente acolha noticias como esta, que, 
pelo seu teôr, demonstram logo a intenção exclusiva de pro
vocar-se o pamco nv sew de uma organização, a tirando-se, 
assim, a policia contra os elementos que, dentr() della, este .. 
jam agindo com sinceridade e em absoluto acco:rdo com os 
jnteresses do proletariado. 

Para melhor esclarecimento do facto, passo a ler, Sr, 
Presidente, a proclamação que esses membros dis-sidentes 
da Federação do Trabalho lançaram aos companheiros dire
ctores dos syndicatos; 

PROCL.o\.,.'\i.AÇÁO 

Companheiros Directores : 

O~ Syndicatos abaixo indicados, por seus delegados jun
to á Federação do Trabalho do D. Federal, denunciam aos 
demais syndicatos feder:>.dos a situação grave e ínsustenta
vel, que se creou nessa Central Syndical com a retirada do 
Syndicato Brasileiro de Bancarias, de que era delegado o 
companheiro Mendes Cavalheiro, logo após a renuncia do 
secretario-geral, companheiro Carlos Nogueira Br~mco, e 
vêiO ao mesmo tempo concll!.mar urgentemente todus os 
membro~ do Con~elho Representativo da Federaçã::l, para 
uma assernbléa geral ex:traordinaria, afim de se deliberar 
sobre lão importante assumpto, de cuja ~mmediata solucâG 
pende a existencia legal e a propria vida da mesma Federa-
~ão · 

Companheiros: 

Depois de sabotadas durante semanas as convocações 
previamente fe itas para todos os sabbado·s, na ultima sessão 
do Conselho Representativo, em 23 do corrente, - P.mbora 
a Mesa, em attitude de evidente parcialidade, tenha cccasio
nado verdadeira obsirucção aos trabalhos para impedir, co
mo impediu, a votação de um r equerimento de urgencia em 
que se pedia a immediata solucão ào caso, - .a opp~sição, 
em patente maioria póde demonstrar, de maneira mais ca
bal irrefutavelmente, que a Federação está acephala., co:m
pleÍamente acephala, e que o bancaria Mendes Cav;:lheiro, 
que cântimí:a a usc4r e abusar do nome da Fedetaçao, e;n,. 
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p-rli.clamações, em telegrammas e até em manifestos de ~a
racter político, não é mais, já deixou de ser prooidente da 
Federação; continúa apenas a usurpar o titulo e o cargo de 
presidente da Federação! Senão -çsjamos : 

a) o Conselho Representativo e o Directorio, portanto, 
se constituem á base de representação por svndicato federa
do (a.-t. 5° a art. 8° dos Estatutos); logo, ret.irado (\a. Fe
deração um Syndicato, cesso., ipso faclo, a sua represen tação 
no Conselho: donde, cessada a representação, cessa, auto
matica e insophismavelmente, qualquer fur.cção de um ex
delegado no Directorio, constituído este, como é, de membros 
do Conselho .•• 

b) se o presidente, entretanto, tem no secretario-geral 
o seu substituto legal (art. 15, alínea "a"), nenhum subsi
tuto reconhecem os Estatutos para o secretario-geral (ar
tigo 16) . Logo: sem presidente, pela r etirada dos banearios, 
e sem secretario-geral, pela renuncia do companheiro Car
los Nogueira Branco, a Federação está sem representacão 
legal (art. H). está acephalaJ Aos demais membros do Di
rectorio os Estatutos não dão o direito de representar "so
cial e juridicamente a Federação'' ... 

Constatou-8e, ainda, na ultima se6são do Conselho un:i 
f acto singular e significativo: prevendo a altitude da maio
ria dos syndicatos conscientes, o bancaria Mendes Cavalhei
ro, sustentado pela Mesa, que não lhe foi permittido presi
dir na qualidade de "presidente" da F ederação, e por ele
mentos a elle vinculados pela mesma "política syndical,. . . . 
esse companheiro fez-sé empossar como delegado do Syn
dicato dos Dactylographos! Prova evidente de que elle pro
prio sabia; que até ~sse momentQ já não era mais nada na• 
Federação. . . Entretanto, allegou-se não ter havido "solu
ção de continuidade", como se alguem pudesse ser presi
dente da Federação antes de ser ao menos delegado dos Da
ctylographos!. .. Como se esse "truc"' pudesse tapear o Con
selho, obrigando-o a acceitar a permanencia de Mendes Ca
valheiro na presidencia, com a sua "política"! 

Emfim, companheiros : 

O que os syndicatos querem e desejam é liquidar o im
passe, para que a Federacão se transforme na fedet·nc~o que 
os trabalhadores desejam: ....;... uma federacão genuinamente 
proletaria, activa e operante; uma federac-ão autonoma e 
tlrientada de fórm a a se tornar de facto o orgão max-imo das 
reivindicações prdleta·rias e a não continuar sendo um méro 
departame!lto burocratioo, scenari0 ri-diculo de competicões 
pessoaes! 

A' assembléa, pois, companheiros! E que não falte um 
só delegado, pois n desintere~sc a ausencia. nesta hora grave, 
podem e devem ser interpretados como desercão. 

A assembléa se reunird na séde da Federação, no dia 29. 
sabbado, ús 20 hora.s, ou (se se encontrar fechada a séde) em 
local preventiva11U,Jnte combinado. 

Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1934. 

Ora, Sr. Presidente, é claro o interesse que demonstram 
os signatarios da proclamacão, que acabo de ler. Outro n!io 
é se não o de regularizar situação anormal da sua entidade 
maxima, attitude que só póde encontrar franco e Iouvavel 
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apoio por parte de todos os proletarioo, que saibam sel~o 
co nscien temente. 

Espero - assim desmentido o boato vehiculado n() 
~·Avante1" - que as autoridades poHciae11 bem comprehen
dam a finalidade unica desse boato, e que outra não era se 
não a de levar confusão ao seio da Federação, atirando con
tra os. operarias os agentes da poiicia. 

Infelizmente. Sr. Presidente, succedem-<>e os factos que 
devem chamar a nossa aEtencão. Hontem, eram os camara
das de Bangú, lutando bravamente pela i·eivindicação de di
reitos os mais humanos, como os que garantem ao homem 
do trabalho a justa remuneração do seu esforco 

Não o.bstante o interesse particular, o interesse subal
terno do capitalismo de tal ordem se aninha no espírito dos 
dirigente,:; daquella empresa que, até hoje, não se encontra 
solucionado o caso dos nossos camaradas, que ainda persis
tem paralysados. 

Facto mais grave, ainda, que é preciso se torne conhe
cido de toda a massa trabalbadora do Brasil, é o seguinte: 
o elemento patronal se organiza, preparando o "knock-out" 
contra a massa trabalhadora. 

Os camaradas trabalhadores não podem, de modo algum, 
permanecer indifferentes á situação agonizante, melindrosa, 
daqueiles que se acham em parede. 

Hoje, Sr. President6, ha mais um facto, qual o dos fer
roviarios do Paraná. H a dois dias recebí de meu camarada 
e collega de bancada, Waldemar B.eikdal, o seguinte tele
gramma: 

Deputado Vasco Toledo 1.- PalaClio Tiradentes -
Rio. 

De Curityba, 3 Depois de exgottar rrcurso,; le
gaes, ferroviarios dispõem-se declarar gréve classe, 
como protesto contra descaso autoridades federa.es 
pelas suas justas reivindicações. Espere protesto mi
noria contra aoooluta falta atlencão pedidos ferrovia
rios Paraná. Abraços. - Waldemar." 

E hoje este outro: 

"Deputado Toledo - Palacio Tiradentes - Rio. 
De Curityba. 5 - Com pre~enca de i. 500 pessoas, 

decretou-se a aré?le geral ferroviarios da Viação Pa
raná-Santa Ca'tharina. Espero apeio camaradas mi
noria justas reivindicações proletariado Paraná situa
Cflo miseria operariado não comporta outra resolu
cão. Abracos. - WaldeTIWr ... 

Desnecessario seria. Sr. Presidente, o appello justo do 
nosso digno camarada. Tão bem quanto nós outros sabe eHe 
que, sómente póde encontrar, em seus companheiros, o mais 
decidido e absoluto apoio. Toda a vez que camaradas de 
trabalho - os que compõem a classe dos explorados - te
nham em jogo os seus interesses, aqui estaremos para, como 
seus porta-vozes, bradar, quanto permmam os J.!Ossos. !)Ui
mães fazendo éco em todos os recantos do Brasil, af1m de 
que nos unamos em defesa de nossas justas reivindicações. 

Não podemos deixar de occupar i!Sta tribuna, como tan
tas vezes o temos feito, e havemos de fazer sempre que nos 
sejam trazidos ao conhecimento factos identicos, de vez que 
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Mmos, conscientemente, não só repre!;entantes do proleta
riado nesta Casa., como ainda sentinellas avançadas na de .. 
tesa dos direitos de todos os cidadãos brasileiros e dos prin
cípios elevados da democracia, da liberdade, que, desgraçada
mente, no reg1men que nos governa, ~ã.o mera apparcncia. 

Recebemos, ainda. de Aracajú o seguinte appello: 

Waldemar Reikdal - Camara Deputados - Rio. 
"De Aracajú - Pedimos camarada e demais com

panheiros minoria protestarem vehE:'.mentemente esse 
plenHio contra desapparecim~>nto bancario Augusto 
Besouchet após detenção arbitraria dia 20. Resal
Lem nossa mais incontida repulsa ante taes arbitra
riedades ultimamenLe vein se verificando detrimen
to classe trabalhadores Syndicato · Bancarias Sergipe. 
- Waldemar Piedade Cardo$o, presidente interino." 

E' um facto, Sr. Presidente, dos mais graves. Toda a 
massa trabalhadora já tem conhecimento desse caso gra
víssimo, que é a deportação desse camarada, unicamente 
-por ser defensor ardoroso dos interesses de sua classe. 
Não se conhece crime nesse cidadão e é triste que, em 
pleno regimen da lei, no tão decantado regimen da lei, ho
mens assim desappareçam. como se sob seus pés surgissem 
armadilhas magicas. 

Par~ quem appellar, Sr. Presidente? 
Para quem, se tantas vezes desta tribuna clamores 

nossos têm sido dirigidos. em vão, ao Sr. Ministro da Jus
tiça, como aconteceu ha bem pou0os dias com um protes
t o e uma. sohcitação de informações sobre as chacinas a 
que o Paiz assistiu, debaixo da maior t r i.;;teza, da maior 
oppressão e da maior vergonha? 

Para quem appellar, Sr. Presidente? O trabalhador 
deve confiar apenas em si mesmo. Só elle é capaz de de
fender os proprios interesses e de incommodar-se pela vida 
de seus camaradas. 

Comquanto não tenhamos a quem nos dirigir, appel
lamos para a \SOlidariedade absoluta de nossos camaradas, 
de tO<ios os homens de trabalho; solidariedade que se faz 
precisa no instante em que nossos camaradas são espaldei
rados na praca publica, em que chacinas se preparam cri
minosamente, para que não se faça sentir a violenc!a de 
seu-s protestos! 

Como disse, Sr. Presidente, os facto9 estão a repetir
se a todo o momento. De São Paulo recebemos o seguinte 
telegramma gravíssimo: 

"Deputado Vasco de Toledo - Camara Depu
tados - Rio. 

São Paulo, 4. - Pedimos protestar tribuna Ca
mara violencia~ policia S. Paulo contra trabalha
dores Baurú, varejamento séde Syndicato Ferrovia
rios Noroeste, prisão directores e camarada Jerony
mo de Cunto Junior candidato Assembléa Constituin
te Estadual pela Colligacão Esquerda São Paulo. Pe
dimos denunciar tambem bandoleiros integralistas, 
ao proletariado nacional, ameacado seus legítimos di
reitos políticos. Colligacão Syndicato Proletarios. -
Sesti, secretario geral." 
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O SR. ACYR MEDEIROS - V. Ex. dá licenca para um 
aparte? Este acto da policia não tem outro intuito se não 
o. de _permittir que os cardeaes da política paulista possam 
d1ger1r o banquete que hoje comem, tranqulllamente, sem 
que lhes chegue o ruído da massa, da canalha das r11as, co
mo dizia o Sr. Panlo de Frontin. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - Sr-. Presidente, os que 
assim nos opprirnem não podem prever até onde irá a re
accão que ha de vir. 

Intervem criminosamente a policia, n. servico de uma 
grei que não represent a oulra causa ~c nüu o inlr.r·e~se rio 
capitalismo de mãos dadas com essa praga nefanda que in
vade os campos da actívidade do Brasil: o .clericalismo mi-
seravelr · · · 

O Sn. AcYR l\fEDErROS- :Muito bem. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - O teor do telegramma 
denuncia á Nacão Brasileira at?. que ponto chegam os des
m::mdo~ de seus dirigentes, pois uma organização reconhe
cida pelo poder, funccionando legalmente, que outro cara
cter não tem se não o de defensora dos intereeses vilaes de 
sua classe, é invadida pela policia quC'. alli prall!:a toda sor
te de violencias e arbitrariedadl's, pt'enclendo seu::: riireclorcs, 
para que melhor se faca sentir a acção de seus alliados den
tro das organizações que a repudiam. 

O Sn. . ACYR MEDEIROS - Isso é apenM para distrahir a 
attençiio do Povo e mostrar que a po!!cia, occupad<l em ou
tros nffazeres, não tem tempo para ir ao Casino de Copa
bana, afim de estender até alli a accão da autoridade pela 
decencia, dignidade e decoro do Brasil. 

O SR. VASCO DE TOLEDO - De nós sómente podem 
partir protestos vehementes, que não ficarão apenas dentro 
desta Casa. Hão de ecoar em todos os recantos do Brasil 
até mesmo na mais humilde choupana, miseravelmente ha
bitada por um homem do traba1ho. Qnde estiver a oonscien
cia de um trabalhador, lá chegará o nosso reclamo, o nosso 
appello para a maior solidariedade possível, entre os que 
prorluzrm, afim.lie quP.. unido.:;, marclwmn~ para a lucta. en
frentando n oppressão tremenda. que contra nós se desen
cadeia. Assim. mais forte. mais tenaz e mais efficiente será 
a reacção que já se inicia. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão. designando 
para depois de amanhã, 8 do corrente, a mesma 

15 

OR.DEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreta, para discussão e vota~ão da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, sobre a nomeação do Chefe 
da Missão Dipiomatica na Hollanda. 

Segunda parte 

Votaoão do projecto n. i6, de 1934, estabelecen~o que 
os governos dos Estados sejam exercidos pelos Pres1dente11 
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dos respectivos Tribunaes de Justica, até que se verifi
quem as eleíçõe;; de que trata o art. 3° de "Disposições 
Transitarias", da Constituição Federal (em virtude de ur
gencia) ( :1 a discussão) • 

Votação do projecto n. 45, de 193-í, orçando a Receita 
Geral da Republica, para o exerci cio de 1935 (2a discussão). 

Votação do projecto n. 4.6 A, de 1934, fixando a des
pesa do Minísterio 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 de&
pesa do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, para o 
exercício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamen
to, sobre M emendas (211 discussão) • 

Votação do projecto n. 48 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio das Relações Exteriores, para o exerci
cio de 1935, com emendas da Commissão de Orçamento (2& 
discussão). 

Votação do projecto n. 49 A, de i934, fixando a des
pesa do Minislerio da Marinha, para o exercício de 1935, 
com parecer da Com[Y'!ssão de Oroamento sobre as emendas 
(28. discussão) • 

Yotacão do projecto n. 5·0 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Guerra, para o exercício de 1935, 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre a.s emen
das (2a. discussão) • 

Votação do projecto n. 51 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio do Trabalho, fndustria e Commercío, para 
o exercício de 1935, côm parecer da Commissão de Orça
mento sobre emendas (2a. disC1Lssão). 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Educaçã() e Saude Publica, par-a G 
exercício de 1935, com parecer da Commissão de Orçamento 
sobre as emendas (2a. discussão). 

Votacão do projecto n. 53 A, de 1934, fixando a des~ 
pesa do Ministerio da Viacão e Obras Publicas, para o exer
cício de 1935, com parecer da Commissão de Or!}amento so
bre as emendas (2a. discussão). 

Votação do projecto n. 54 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Agricultura, para o exercicio de H35, 
com parecer da Co~missão de Orçamento sobre as emendas 
(2& discussfio) • 

Volacã~ dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza 
e Adol1)ho Bergamini. offereciõos ao prn.iecto n. G, de 1934, 
estabelecendo providencias para a realização das proximas 
eleições (discussão unica). 

Votação do parecer n. 1, de 1931.!, neganda licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado contra o 
Deputado João Villasbôas (discussão unica). 

Votação do parecer n. 2, de 1934, declarando que o pro
~egunnento do proc-esso criminal instaurado contra o doutor 
Luiz Vieira de Mello independe de licença da Carnara {dis
cussão unica). 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que inde
peode \le licença da Garoara o proseguimento do processo 
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criminal instaurado contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cussão unica). 

V~tação do requerimento n. ?,1, de 1934, do Sr. Mozarl 
Lago, mdagundo por que motivo os sargentos monitores 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 informacões sobre reconhecimento 
da União SovieUca, pelo Brasil (discussão tmica) • 

Votação do reque-rimento n. 39, de 1934, do Sr. ·Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sobre o resultado a 
que chegou a Commíssão Liquidante da Divida F luctuanl.t! 
da Un ião (discussão unica) • 

Votação do l"equerimento n. 40, de 1934, do :3r. Thier~ 
Per issé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatro 
Municipal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 41, de 1934, do Sr. Alcan
tara )fachada, pedindo infornlações sobr e reintegração do 
tenente-coronel Benedicto Alves do Nascimento (discussão 
unica). 

Votação do requerimento n. 42, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outro, de informações sobt'e pr isão de oper arias 
empregados em padar ias (discussão unica) • 

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

Votação do requerimento n. 44, de 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações whre prisões de opera
m.epregado da Escola Sete de Setembro (discussão unica) • 

Votacão do requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, dP informações sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no arl. 104, ldrn e, da Consti
Lu icão vigente (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. H, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de infC>rmacões ~obre se nas Estradas dtl Ferro 
da Uniào contínúa sendo cobrada a taxa de viaçã-o Fedel·al 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 48 .. de 193~. do Sr. Antonio 
Rodt'igues e outros, de informações ao Ministerio da Agricul
tura sobre colonias de pesca (discussão unica) • 

Vot.nção do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acureio 
Torres, de informaç~ões aos Minist.erios da Just i.;-a e Vinçiio, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro corrente (discusssão unica) . 

Votação do requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de info·rm-acõe.s ao Minislerio do Trabalho sobre um 
recurso intel"posto por operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da Companhia de Cimento "Portland" (discussão 
unica) . 

Votação do requerimento n. 50, de 193<1., do Sr. João 
Villasbôas, de i-nformações ao Minister io da Guerra, sobre a 
missão chefiada pelo gener al Leite de Castro, na Europa 
(discussão unica) • 
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Votação do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart. 
Lago, de inf-ormações 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 Viação e 
Obras Publicas, sobre reintegração de um fun-ccíonario da 
Inspectoria de Seccas (discussão unica). 

Votação do requerimento ri. 53, de 1934, do Sr. Cunha 
Vasconcellos, pedindo ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas cópias dos pareceres dos Consultores Technico 0 Ju
rídi-co daquelle llinisterio sobre a Companhia Paulista de 
Estrada de Ferr o (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 55 , <le 1934, do Sr. Antonio 
Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa àe empr~
gados no Serviço da Febre Arnarella. ( 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 F lu
minense (discussão unica). 

Votação do r equerimento n. 57, de f934, 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 terrenos situados na Ilha do 
Governador (discussão. unica.) 

Votação do requerimento n. 59, de 193~, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeaQões de technicos de Con
. tabilidade feitas pelo Sr. Interventor do Districto Federal 
(dí'scussão unica). 

Votação do requerimento n. 60, de 1934, do Sl'. Mozart 
Lago, de informações sobr.1 nomeaçõe-s de medicas, fei tas 
pelo Interv~ntor do Districto Federal (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 61, de 193-í, do Sr. Adolpho 
Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do Districto 
Federal, sobre a construcção de hospiLaes (discuss(ío tmic1z). 

Votação do requ~rirnento n. 62, de 1934, do Sr. Adolpho 
Bnrg~mini, de informacões sobre o Serviço de Radio Na
cional (discussão unica) . 

Volacão do r12querim~nto n. 63, de 1934, do Sr. Moza.rt 
Lago, de informações sobre servicos de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica) • 

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

VotacãCI' do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracto entre a City Im
provements e o Governo F ederal (discussão unica}. 

Votação do requerimento n. 66, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informações sobre se o Governo adquiriu, em 
Washington, um edificio para séde de nossa Embaixada na. 
Republica Norte Ame·ricana (discussão unica). 

Vota.cão do .requ~rimento n. 67, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informacões sobre nomeações e promoções de fun-
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ccionarios da. Universidade do Rio de Janeiro (discussão 
unica). 

Votação -do requerimento n. 68, de 1934., do S:r. Thiers 
Perissé, de informações sohre contracto celebrado entre a 
Prefeitura do Districto Federal e a Lig-ht and Power (dis-
cussão unica) . · 

Votação dG requerimento n. 69, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, de informacões c;obre venda de armamen
tos (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alilan
tara Machado, de informações sobre reintegração de profes
so.res vitalícios da Escola Militar (discussáo unica) • 

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

Votação do requerimento n. 72, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre c..asas para operarias, con
strui-das em Bemfica (discussão unica)_. 

Votação do requerimento n. 7 4, de 193 4, do Sr. Adal
berto Corrêa, de informações sobre colonização das fazendas 
Santa Cruz e São Bento (discussão unica) • 

Votação do reCi'lJ,erimento n. 75, de 1934, do Sr. Acy:r 
Medeiros, de informações sob::e um funccionario do Minis
teria da Educação e Saúde Publica (discussão unica) . 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 35 mi
nutos. 
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65" Sessão, em 8 de Outubro de 1934 

Presidencia do Sr. Anto~1o Carlos, Presidente 

1 

A's H horas comparecem os Srs. : 
Antonio Carlos, Waldemar Motta, Alberto Diniz, Alfredo 

da Malta, Veiga Cabral, Go.dofredo Vianna, Luiz Sucupira 
Odon Bezerra, Pereira Lyra, Simões Barbosa, Góes Monteiro: 
Rodrigues Daria, Deodato Maia, Henrique Dodsworth, Ruy 
Santiago, Sampaio Corrêa., Olegario Marianno, Acurcio Torres, 
Lemgruber Filho, Francisco Marcondes, Belmiro de Medeiros, 
Anthero Botelho, Cinc-inato Braga, Nero de Macedo, Antonio 
Jorge, Annes Dias, Frederico Wolfenbuttel. João Simplicio, 
Cunha Vasconcellos, Antonio Rodrigues, Francisco Moura, Se
bastião de Oliveira, Edwald Possolo, Edmar Carvalho, Pedro 
Ràcbe, Alexandre Sicmano, Mário Ramos (37) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 37 Srs . Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr . .Alherto Diniz (Supplente, servindo de 2• Secreta
rio} procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual 
é, sem observações, approvada . 

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

O Sr. Waldemar Motta (~· Secretario, servindo de i•) 
àespacha o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Syndicato dos Contadores de Nictheroy, de 27 do 

mez findo, solicitando que, ;;e fOr r~formada a actu.."l1 lei 
sobre sociedades anonymas, sejam os guarda-livros e contado
res contemplados nas formações dos Conselhos Fil3caes da!; 
Sociedades Anonymas. 

- A' Commissão de Constit.uicão e Justiça . 

Telegramma : 
Presidente Camara Federal -· Palacio Tiradentes 

Rio - De Belém - 53.700 - f29 - 5 - 11 hs. - Che
guei esta capital dia tres tendo policia vrovocado disturbio~ 
ferindo mesmo alguns amigos foram me receber. Ao de
frontar prac~ Justõ Chermont de automovel guarda-CJYt! 
procuraram. dispersar víoleur.ia mu_ltidão, . obri~ando me re
fugiar basiltca Nazarcth e em segUlda res1dencaa doutor Sa-
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muel M"lcdowell onde estou hospedado. Policia tem exercido 
espiona§em residencia minha família pretendendo infligir 
eoacção illegal minha pessóa fim impedir propaganda minha 
candidatura partido frente unica proximas eleições dia u 
deputação federal. Situação completa. insegurança face dis
iurbios promovidos interventor. Ameaças inseguranças a qua 
estou sujeito actualmente infringem dispositivos artigo5 32 
Constituição Federal § 5°, art. 98 do Codigo Eleitoral. Face 
exposto rogo V. Ex. providencias immedlatas fim serem res
peitalias minhas immuniàades. Saud~. Respts. -Deputado 
Leandro Piuheiro.'" · . 

- Inteirada. 

2 

E' hdo e vai a imprzmu para ser remettido 
ãs Corrtmis~ões de St:gurança Nacional e de- Fina!l
cas, de accord."J com o § 3° do art. 146 po Regi
mento, o seguinte 

PR.O.TECTQ 

N. 107 - 1934 

Dá nova organização ao quadro do pessoal operaria da Fa. 
brica de Cartuchos, de Infantaria 

(Segurança. 36 e Finanças 85, de 1934) 

A Fabrica de Cartuchos de Infantaria, unica nessa in~ 
dustria no Brasil, destina-se a abastecer o nooso Exercito da 
munícão necessaria, bem como de granadas de mão, av1ação, 
etc., e.tc., merecendo, por essas razões, a attencão e os cuida
dos do Governo, pois, de sua actividade e progresso depende, 
em grande parte, a segurança do Paiz. 

Para que essa Fabrica preencha a sua finalidade, vem 
o Governo providel'!ciando sobre a acquisiçâo de machinis
mos e apparelhos necessarios. construcções de officinas, 
paiós, etc., augmentando, ainda, a dotação orcamentaria des
tinada a compra da matcria prima. 

No emtanto, na parte pess()al, nada se tem feito até ess~ 
momento, em que a mesma Fabrica se rege, por uma tRbel
la approvada. pelo Decreto n. 10.783, de 25 de Fevereiro de 
1914 e que não satisfaz ás necessidudes desse estabelecimen
to, que muito já progrediu, a partir daquella data, e tanto 
assim é que, annualmente, vê-se o Governo na necessidade 
de abrir credites extraordinarios, em vit·tude do ussás redu
zido quadro· ordinario. Ex:iguo é ainda o quadro de operar i os 
e funccionarios de que trata o decreto citado, quadr-o que foi 
organizado ha vinte annos passados, quando não havia a 
multiplicidade dos serviços· actuaes, decorrente do ·desenvol
vimento progressivo dessa industria militar e que para fa-
2er face a esse accumulo de serviç·os, tem a Fabrica de Car· 
tucbos um corpo reduzidiss1mo de todo o seu pessoal (ge
I"al) e que obriga a administracão tla Fabrica a lançar rnão 
de operarias, mais ou menos habilitados, para attender, E~m 
-parte, ao servico de escripta, accrescendo, ainda, a toda-; 
essas circumstancias, o véncimento irrisorio que percebem 
os operarias e funccionarios da Fabrica que têm, como dis-
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semos, para base desses vencimentos, uma tabell'a que data. 
de 19H. 

É para essa Fabrica que lançamo:: as nos_sas vistas, toda. 
vez que é perturbada a iranquiHidade do Paiz, como aconte
ceu recentemente, em 1932, em que ficou sobejamente de
monstrada a necessidade de cuidar-se, com maior interesse, 
dessa industria militar que, durante a época citada, ex1g:u 
dos seus serventuarios duplicar o seu expediente normal, e, 
não obsLante esse grande sacrifício que se lhe exigiu, o pes
soal da Fabrica de Cartuchos deu sempre as melhores pro
vas de assiduidade e de prO<Iucção, obediencia. e lealdade ao 
Governo. 

Apesar desse trabalho exhaust.ivo e dos perigos a que 
se expunham, ante as ameaças que então se fazjam áquell'es 
que obedeciam á Lei, no sagraõ·o cumprimenlo do dever, nun
aa faltou ao nosso Exercito a municão necessaria, concoi'ren
do .os referidos operarias e funccionarios, por essa fórma. 
para. a victoria da Lei. 

Varias repartições, e differentes Ministerios, foram re
organizados e .o seu respectivo pessoal, operariado e funccio
nalismo, augmentados em numero e em vencimentos; no em
tanto, a Fabrica de Cartuchos permanece na mesma situa
ção, Úlndo os seus serventuaríos augmentado o numero de 
horas d e expediente, que passou a ser de oito koras, em
quanto que o funccionalismo geral do Paiz trabalha apenas 
seis horru. 

Assim, 
Considerando que o quadro de operarias, serventec; a 

funccionarios da Fabrica de Cartuchos de Infantaria, não 
mais corresponde ao crescente desenvolvimento quo tem 
tido esta Fabrica; considerando que os estipendios de todo o 

· pessoal têm como base de pagamento uma tabella que data 
de 1914; considerando que os serventuarios deste estab~le
<limento, nos penosos servicos a que são obrigados, ficam e-x
postos a desastres, como sejam: perdas de vida, com-o ~con
teceu em 1914, por occasião de uma enorme explosão da 
polvora; em f932, por .occasião da ultima revolução de São 
Paulo, ficou reduzido a fragmentos um menor de 15 annos; 
constantes explosões na fªbricacão de mixt~> e muitos mais 
que não precisamos narrar, sendo quasi na maioria os desas
tres de grande gravidade, e havendo diariamente os casos de 
accidentes no trabalho; 

Considerando que, para a producçlio orçada annualmen
te, o Gover·no exige dos seus funccionarios um expediente de 
oito horas de trabalho, tempo mais que o exigido para o func· 
cionalismo geral do Paiz; 

A Camara dos Deputados r~solve: 
Art. f.o Compor-se-á do seguinte pessoal, titulado, con

tractado e operarias, e quadro da Fabrica de Cartuchos de In-
fantaria: ·' 

§ !.0 Para as vagas de primeiros, segundos e terceiros es
cripturarios serão aproveitados os serventuarios de classl! 
imroedíatamente int·erior; a. _quartos escripturarios os actuae·s 
escreventes e as vaga!' restantes, pelos actuaes auxiliares d& 
escripta; e para auxiliares de escripta serão aproveitados 03 

Q. D. - VOL'UME V 34 
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auxiliares de machinas e aprendizes que venham exercenoo 
-esta profissão. ' 

§ 2.o Deverá ser aproveitado no respectivo cargo o actual 
almo:xarife; para cargo de despachante do servico de trans
porte deverá ser aproveitado o actual guarda geral; o por
teiro, o ap-ontador, o fiel de almoxarife e feitor. serão os 
actuaes serventuarios; ·e par~ o cargo de continuas, O!:' que 
vêm exercendo estas fuoccões. 

§ 3. o A vaga de guarda do a1moxarifado serâ preenchida 
po!" proposta do almoxarife, por ser este cargo de c-onfiança · 
do citado funccionario; as vagas de serventes de i" classe 
serão preenchidas pelos actuaes de 2.:1 classe e as vagas G.e se
gunda classe pelos extraordinarios que vêm servindo no ser
viço de transporte, e para enfermeira, pessôa que possua. di
ploma dessa especialidade. 
· § 4.0 Para. metallurgico, o funccionario que já vem exer
cendo essas funccões; para chefe do gabinete de desenho, de
senhistas, desenhistas-detalhadore~ ti copista!>. os serventua
rios que já vêm exercendo essas funccõe.;;. 

§ 5.0 As vagas àe mestres gcraes de macbinas, ferramentas 
e àe fabricação, serão preenchidas pelos acluaes contra-mestre~ 
de 1• classe mecanicos, os mestres de 1", 2" e s•, pelos actuaes 
conira-mestre~ p~:;lo rigoroso principio de merecimento: os 
actuaes ajudantes de electrícistas serão incluídos nos cargo! 
de mestres e encarregados, as vagas restantes de mestres de 
s• classe, serão preenchidas :pelos encarregados mecanicos _ 

§ 6 _ 0 Os mestres serão um para a fundição, um para 
pyrolechnica, dois para cleclricidade, um para cada secção, 
dois para a ~arpintaria,. sendo um para modelador, isto m.s suas 
especialidades. . 

§ 7. o A encarregados que terão funcção no {lentro Tele
phonico, Frigorífico, Gabinete de Tempera, Turma de :Pe
dreiros e Pintores, e os demais, os que já 'Vêm exeroend<"! a! 
referidas funcções de encarregado e o:o~ rest.antes por opera
rios de 1" ~lasse mais antigos e que estejam enquadrados na 
especíaiidade do cargo vago. 

§ 8. o O motorista, os auxiliares possuidor-es de documen
tos de habilitacã(), a preparadores metallurgicos, ohim!co e 
da Casa Balistica, manipuladores, revisores, temperadores, 
foguistas, conservadores chimicos de pharmacia, todos sel"• 
ventm.rios que já vêm exercendo essas funcções. 

;§ 9. o A operarias os operarias de classes immediatamente 
iafetiores e as vagas restantes por aprendizes de pr. claE'se; 
a apr!;!ndizes, os aprendizes de classe immediatamente infe
riores. 

Art. 2.o O quadro dos aprendizes de 4a. classe fica sendo 
cargo inicial para effeito de promocão, exigindo-se do apren
diz que ingressar nelle, um exame rudiment,ar ou approvacão 
no curso de aprendizes dessa Fabrica. 

Art. 3. 0 O criterio a adoptar para todas as promocões, 
no quadru será de- 1[3 por antiguidade, 113 por merecimento 
e o terco restante por extraordinarios. 

Art. 4. o Todos os operar i os que trabalham em fornos, 
gazogeneos, oxygenio, caldeir-as, frigorifioos, serviços em act
dos e fulminatos, terão uma diaria d~> 3$000 nos dias que 
trabalharem, para acquisição de roupas de tr~balho e alimen
tacã.o propria-
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Art. 5.° Ficam os serventuarios dessa Fabrica dispensa
dos do intersticio para promoção e aposentadoria. 

Art. 6. • Ficam restabelecidas as perientagens addicio
naes de 10 °1" para os que tiverem ma1s de :1.5 ·annos e 20 °jO 
para os que attingirem 25 annos de serviço. 

Ar L. 7.0 A Fabrica fica na obrigacão de manter uma es
Gola de educação profissional para os filhos de seus serven-
tuarios e aprendi~es profissionaes desta. · 

Sala das Sessões, 8 de Outubro de :1.934. - Waldemar 
Motta. - Antonio Jorge, - Luiz Sucupira. - Veiga Cabral. 
- Alfredo da Matta. ~ Moura Car?Jalfto. - Souto Fith,(), 
- Olegario .Marianno. - Manoel Reis. - Lemgruber Filh.o. 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberacão, 
um pr()jecto do Sr. Henrique Dodsworth. 

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

3 

Tem a. palavra o Sr. Henrique Dodsworth, primeiro 
orador inscripto. 

O Sr. Henrique Dodsworth requer e obtém permissão 
para falar da bancada. , 

O Sr. Henrique Dcdsworth (Pela. ordem) - Sr. Presi
dente, vou dar conhecimento á. Camaz-a de documento firmado 
por um funccionario publico, o Sr. Augusto de Andrade Ca
valcanti, que teve necessidade de recorrer á autoridade do 
$r. Ministro da Justif}a, afim de que tivesse o encaminha
mento devido um requerimento que entregãra na Prefeitura 
do Districto Federal e que, entretanto, mezes successivos de
corrram sem que o Interventor no Districto· Federal cum
prisse o seu dever. proferindo qualquer despacho a respeito 
do mesmo. 

O documento dirigido ao Sr. Ministro da Justiça está 
concebido nos seguintes termos: 

"Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Neg.ocios In
teriores. 

Diz Augusto de Andrade Cavalcanti, funccionario
aposentado da Fazenda Municipal do Districto Fe
deral, que, não concordando eom o desconto em SNts 
vencimentos em beneficio de uma instituição desco~ 
nhecida para o requerente (da qual apenas sabe fun
ccionar na Casa de Saúde e Maternidade Dr. Pedro 
Ernesto), dirigiu tres requerimentos ao Sr. Interven
tor, sol'icitando fosse sustado tal desconto, que não au
torizou, convencido como estava e está de que-

"os seus venc~mentos só podem soffrer os des
contos que permitta, pois é clar-o que a ninguem 
é dado dispôr do seu patrimonio, salvo, é l)em 
de ver-se, os descontos compulsorios para indP
mnizar prejuízos á Fazenda Publica por negligen~ 
cia, desidia, desfalque, furto, eto. ", 
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conforme declarou na inicial. 

Destes requerimentos apenas um - o de 25 de 
Maio de 1933, protocollado no Gabinete do Interven
tor sob n. 12.502, logrou o despacho- "Archive-se". 
publicado no orgão officia1 da Prefeitura, de 29 de 
Agosto do mesmo anno, despacho este provocado por um 
segundo requerimento seu de 7 de Agosto e protocot
l'ado sob n. 717-A, na Directoria de Fazenda, ainda 
não despachado. 

Não concordando tambem com tal despacho, que 
evidentemente- não solucionou o caso e encerra em 
seu bojo discricionarismo em excesso e uma não pe
quena dose de prepotencia, o Requerente, em exhans
tiva peticão, expoz os motivos pelos quaes não se suh
mettia ao "desconto-imposto", alvitrando a audiencia 
do Conselho Consultivo. 

Recusada pelo Sr. Interventor a suggestão, o pe
ticionaria, em gráo de recurso, dirigiu-se a esta As
sembléa, a qual, depois de converter o julgamento em 
diligencia para exacto ajuizamento do caso, declarou-se 
incompetente para conhecer do pe(lido, conforme se 
verifica das act.as da 903 e 91a, 103a. e 105a. sessões do 
Conselho Consultivo do Districto Federal. 

Com o advento da lei, apoiado no n. 35, do arA 
tigo 113 da Constituição da Repub1ica e nos termos das 
leis municipaes que cita, o requerente fez, em 20 d~ 
Julho findo, um pedido de certidão, que junta por. 
cópia, a qual até ·hoje não lhe foi dada, apesar de 
procura1-a diariamente. · 

Exgottados os recursos constantes do p:uagrapho 
unico das leis municipaes ciladas, só resta ao reque
rente, de accordo com o disposto no decreto do Go
verno Provisorio n. 20.348, de 29 de Agosto de :1.93f, 
e com a Constituição da Republica, appellar pan 
V. Ex. como executor das leis do Paíz, no sentido de 
lhe ser fornecida a certidão pedida e de encaminhar 
ao Sr. Interventor no Districto Federal a cert.idão 
supplementar que ora pede (requerimento junto), das 
quaes necessita para annullacão do acto lesivo ao seu 
patrimonio, prevista no art. 29 e para sua defesa judiw 
ciaria, assegurada, aliás, pelo art. 30 do referido de
creto n. 20.34.8. 

Confiando na integridade do illustrado detentor da 
pasta da Justiça, que certamente honrará suas tradi
ções e as do glorioso Estado de São Pau1o - o van
guardeiro da constitucionalizacão do Paiz, causa sa
grada pela qual dsrramou o seu generoso sangue, o 
requerente pede e espera deferimento. 

Rio de Janeiro, 23 de' Agosto de 1934. -Augusto 
de And'l'ade Cavalcanti." 

A certidão pedida ao Interventor no Districto Federal 
se relaciona com a já celebre Assistencia Medico-Cirurgica 
dos Empregados Municipaes, creacão cuja renda foi canali
zada para a instituição dirigida pelo Sr. Pedro Ernesto, con
forme textos da lei que, em outra opportunidade, tive o en
sejo de le~ da tr1buna da Camara. 
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O que esse funccionario deseja saber, Sr. Presidenoo, é 
o seguinte: (Lê) 

"a) se foi cumvrido o disposto no art. n do de
creto n. 4.003, de 3 de Setembro de 1932 e nos ar
tigos !8 e !9 do regulamento baixado com o decreto 
n. 4.237, de 23 de Maio de 1933 e, no caso affirmativo, 
em que datas e quaes os actos expedidos a respeito; 

b) se os cargos de auxiliares da administração 
(consultores technico e jurídico e chefe da Secre
taria) creados pelo art. 20 ào Regulamento da Assis
tenma Medico-Cirurgica dos Empregados Municipaes 
são remunerados e, no caso affirmativo, o quantu,m 
que percebe cada um mensalmente; 

c) se ha mo~ivos, e quacE: são elles, para que 
não estejam fíxados as graLificacões ou bonorarios dos 
ilonsultores technico e jurídico e chefe da Secreta
ria, consignadas como se acham a de 350$ para o 
thesoureiro, 250$ para o fiel e 300$ para o guarda
livros (§ 1° do art. 13 do Regulamento); 

d) qual o criterio adaptado para o preenchimen
to dos cargos creados pelo art. 20 do Regulamento da 
~Assistenoia, se houve concurso, provas publicas, tra
balhos publicados, etc., que demonstrem competencia 
para o exercicio de taes funoções, essencialmente te
chnicas". 

Mais tarde, em 23 de Agosto de 1934, o mesmo funcclo
nario, justamente revoltado conLra o desconto iniquo que 
incidiu sobre os seus vencimentos, em proveito da Casa ~e 
Saude Pedro Erneslo, teve occasião de dirigir outro reLJ.Ue• 
rimento ao Interventor carioca, e esse, como os anteriores, 
ficou sem despacho· até o presente momento. 

Nada, entretanto, mais justificado do que o que pedia 
este serventuario publico, por isso que a sua curiosidade 
estava adstricta aos termos da lei, a {)ujo cumprimento se 
furLára, reiteradamente, o Interventor no Districto Federal. 

Para ~ue V. Ex. e a Camara possam ler uma noticia da 
:f'órma escandalosa como é administrada essa instiLuJcão seml
ofíicial, passarei á leílura deste outro requerimento. Ahi 
se pergunta: 

~ti) qual a importancia depositada n~ Caixa Eco
nomwa de accordo com o preceituado no § 1° do 
art. 3° do decreto n. 4. 575, de 28 de Dezembro de 
f.933, a data do primeiro deposito c o numero da 
respectiva caderneta; 

b) quantas apolices ou immoveis foram adqui
ridos ex-vi do § 20 -do art. 3° do referido decretG' 
n. 4.575; 

c) se foi effectuada qualquer- transacçãc) {em
prestimo, a-diantamento, ele.) com o "fundo patri
monial" da A. M. C. E. M. e, no caso affirmativo, o 
valo.,. da operação e quaes os aclos que a autori
zaram; 

d) se foi cumprido o disposto no § 6° do ar
tigo 3° do decreto n. 4. 575, de 28 de Dezembro do 
1933 e, no caso affirmativo, em que data . " · 
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Acompanhando estes requerimentos, foram entregue& 
D() Ministerio da Justiça, pelo Sr. Augusto Andrade Cavai-· 
canti, ~opias dos dispositivos legaes que lhe permittiam, ez:c. 
primeiro Jogar, dirigir-se aos poderes publicas para conbe~ 
cimento ou esalarecimento · da-qui1lo que alleg.ara, e que, 
igualmente, o autorizavam a reclamar <lo intervento-r cario
ca o cumprimento dos textos da lei, a proposito de uma or
ganizacão que S. Ex. teve a infelicidade de, cem o pro~r-iB 
punho, vincular á Casa de Saude que dirige. 

Farei transnrever os referidos dispositivos, no fim do 
meu discurso. --

.Sr. Presidente, os partidarios do interventor no Distrl
cto Federal, arrolando uma serie de serviços imaginariOI!i 
que S. Ex. porventura tivesse prestadu á capital rla Re:pu
blica, não tiveram, porém, até este momento, a franqueza. 
de dizer ao publico que o Governo da Republica, represen
tado pelo ministro da Fazenda, não respondeu, até esta data, 
ao requerimento de informação que formulei, requertmento 
suffra.gado pelo voto da Camara, indagand() da situacão da. 
Prefeitura do Djstricto Federal em far.e do Thesouro e do 
:Banco ào Brasil. 

De dois requerimentos da mesma natureza, formulados 
concomitantemente pelo Sr. Deputado Amaral Peixoto e por 
mim, apenas teve resposta o do Deputado Amaral Peixoto, 
e isto porque era dírectamente dirigido á Prefeitura, de tal 
arte que, em folheto profusamente distribuído aos senhores 
Deputados e certamente a uma parte da população do Dis
tricto Federal, a Directoria de Fazenda da Prefeitura quiz 
dar a en1ender que as finanças municipaes estavam ern tal 
estado de prosperidade que, naturalmente, a Prefeitura, em 
breve, se encontrará em condicões de fazer um emprestimo 
ao Governo Federal... Entretanto, o que mais importa no 
caso é conhecer-se a situacão da Prefeitura em !aee do Minis
terio da Fazenda e do Banoo do Brasil. 

Este aspecto da questão, infelizmente, ainda ficou irre
velado -e, no dia 14 de Outubro - que por feliz coinciden
cia é o roez em que foi v1ctoriosa a revolução, e será aquel
le em que ella será julgada, após os quatro anncs de -período 
discricionario - no dia 14 de Outubro a população do Dis
tricto Federal, infelizmente, não terá tido a opportunidade, 
antes do pleito, de conhecer este segredo que o Go-verno 
Federal guarda tão ciosamente da situação cslamitosa em 
que se encontz'am os compromissos da Municipalidade do 
District.o, quer em relação ao Tbesouro Federal, quer em re
lação ao Banco do Brasil. 

Não me era. licito, .Sr. Presidente, autor que fui, de uma 
iniciativa suffragada pelo voto desia Camara. deixar de ex
h·anhar que, até este momento, não houvesse o Governo do 
Sr. GetuUo Vargas consentido, atravez das informaf,)ões do 
Ministerio da :Fazenda, que o povo da Capital da Republica 
fosse, official é devidamente, posto ao corrente dos compro
missos contrahidos, assumidos pela Prefeitura, tanto no The
souro, como no Banco do :BxasH. 

Não importa, porém, Sr. Presidente. Rom-pendo a par
cialidade do Governo, arrostando todo genero de compres
são, todo esforço balrlado da Prefeitura para erear um am
biente de admiração ficticia pelo detento!' do cal'io de inter
ventor do Districto e chefe ostensivo do P~rtido Autono
mista, o povo carioca, no dia H de Outubro, ba da lançai" 
nas urnas o julgamento sobre sua administração, julgamento, 
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que S. Ex. temeu se fizesse directamente pelo voto do povo, 
preferindo que a ·eleição do Prefeito se. verificasse atravez 
de possíveis eorreligionarios no Conselho Municipal do D1s~ 
trieto. (Muito bem; muito bem.) 

DJSPOSlTlVOS LEGAES A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE DOD~;o 
WDRTH ~"\!!: SEtl DISCURSO ACIMA 

Da Constituição da Republica 

ArL it3. A Constituicão assegllra a brasileiros e a e:x:
trangeiros residentes no Paiz a inviolabilidade dos dii"elto.i 
concernentes á liberdade, á subsistencia, á seguraM&. indi .. 
viàual e á propriedade, nos termos seguintes: 

............... ,. .... +•••·············~·-~'·········•••·4•• 
35) A lei assegurará o rapido andamento ·dos processos 

na, reparttcõe~ pubhca1!, a eommuuicaçà(J aos interessad()S 
dos despachos proferidos, assim como das informacões a qua 
estes se refiram, e á expedicão das certidões requeridas 
para a defesa de direitos individuaes, ou para o esclareci. 
menta dos cidadãos acerca dos negocias publicos, resalvadal!, 
quanto ás ultimas, os casos em que o interesse publico im~ 
ponha segredo ou reserva. 

Da Lei Organica do Dutricto Federal (Decreto n. 85, de 20 
de setembro de 1892) 

Art. 51. ·Qualquer municipe tem o direito de pedir in
formações e cerLldões dos actos da Municipalidade, os quaes, 
I'!Ob nenhum pretexto, lhe poderão ser negados. 

Paragrapho uníco. No caso ue recusa ou demora dos 
empregados ou chefe da repartição a quern competir dar as 
informações ou certidões, a parte interessada tem rt:curs~ 
para o Prefeito e para o Conselho. 

(Estes dispositivos foram reproduzidos no art. U3 e 
paragrapho unico do decreto n. 5.f60, de 8 de l'darço d• 
t9ll4, que consolidou as leis federaes sobre a organizaçãll 
municipal do Districto Federal.) 

Do Codigo dos Interventores (Der:-reto n. 21.348, de 29 de 
_Agosto de i93f) 

Art. 2~. S!'io nullos de pleno direito os aotos do governe!~ 
estndual, municipal ou do Districto Federal, praticados de 
ora em deante, que transgredirem qualquilr dispositivo deste 
decreto, assim eomo os que versarem sobre materia de com .. 
petencia federal, especialmente sobre relações de direito pri .. 
vado. 

Art. 30. 1!:' assegurada a proteccão judiciaria de todtl& 
os direitos, veran~e o~ juizes e tribunaes competentes, e na 
fôrma das leis· processuaes respectivas, cmttra qualquer acto 
(!() governo ou autorida-de, estadual ou municipal, contrario 
ao presente decreto. 

Da Lei Organica do Govtmto Provisorih (Decreto n. !9.398, 
de 11 de Novembro de i 930) 

Al"t. 40. Continuam em vigor as Constituições Federal 
e Estaduaes, as demais lei! e decretos federaes, assim como 
8.8 posturas e deliberações e outros actos munieipaes •.. ate. 
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4 

o Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Acureio Torres. 

O Sr. Acurcio Torres pede e obtém permissão para fa
lar <ia bancada. 

o Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
parece que têm razão aquelles que, a todo momento, dizem 
estar perdido o Brasil. · 

Sabe V. Ex .. que ha muitos homens aos quaes a deses
peranca por outros homens e pelas nossas coisas já empol
gou. 

Vou Iêr, ·Sr. Presidente, para conhecimento da Camara 
e para que ella julgue, uma circular do Director Gerente da 
Leopoldina Railway, sobre os movimentos eleitoraes nos Es
ta<ios servidos por essa via ferrea, dirigida ao seu pessoal. 
Pela circular, em apreco, verá V. Ex. que a Leopoldina visa 
tres co usas distinctas: uma - àiz ella com luvas de pellica 
- respeitar o direito de voto por parte de seus funccio
narios; outra, não admittir que elles participem activarnente 
da vida politica nacional; e, terceira, chamar a attencão -de 
seus servidores para o facto de querer a Leopol<iina estar 
sempre prestigiando o Governo. 

A Companhia Leopoldina, Sr. Presidente - é o director 
gerente quem diz, adverte os seus funccionarios que se não 
devem intrometter na vida politica do Paiz. Avisa-os, mais, 
que ella, Leopoldina, estará sempre ao lado do Governo. 

O SR. HENRIQUE .DonswoRTH - Parece haver um equi~ 
\'Oco de V. Ex. O que o director da Leopoldina pretende é 
1mpedir que o pessoal daquella empresa tome parte na vida 
parti daria política. Leia V. Ex. o documento e verá que é 
muito mais grave o que nelle se contém, do que aquillo que 
V. Ex. affirma. 

O SR. AOURCIO TORRID3 - Se o nobre collega désso ás 
minhas palaYras uma interpretação exacta, teria visto, pelos 
tneus gestos e pelas expressões que empreguei, que outra 
~ousa não estou dizendo á Camara. 

Com luvas de petlica, disse eu, a Leopoldlna a.vlsn aoa 
seus funccionarios que podem exercer o direito de volo u, 
ao mesmo tempo, ainda com luvas de pellica, affirma que 
não lhes cabe o direito de p~rticipar da vida politica activa 
c, mais, que ella, Leopoldina, está e estará sempr·e com o 
Governo! 

O SR. HENRIQUE DonswoRTH - O meu aparte foi mo
t.ivado pelo trecho da circular, que diz : 

".Q pessoai está sciente de que a sua participa~ 
cão acliva na politica partidana é absolutamente "Ve
-dada .•. " 

É de todo inconcebive.l que um extrangeiro pretenda 
impedir o exercicw do voto a eleitores brasi!eiros. 

O SR. ACURClO TORJtES - Sr. Prestdente, quem sa 
arvora, neste ins~ante, em oa:Oo eleitoral do 'Governo é uma 
companhia ex:trangeira ... 
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O SR. HENRIQUE DonswoRTH -Seria p:referivel que tr&~ 
tasse melhor da situação do pessoal, obrigado a recorre:r a 
successivas gréves, afim de ter assegurados, os seus d1~ 
reitos. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Presidente, o di:rector. 
da Companhia Leopoldina deixa. de soluctonar a cont~::nto os 
casos surgidos entre o seu pessoal, casos que têm motivado 
greves repetidas, para cahi:r de joelhos deante do poder no 
:Brasil, procurando vedar aos seus funccionarios a participa
ção na vida política activa do Paiz. 

A Leopoldina, pela circular n. 3, de 1934, chama a at... 
tencão do pessoal para a circular de n. 2, de 20 de Novem~ 
bro de i933, concebida nos seguintes termos: 

THE LEOPOLDINA. RAILWAY CO.MPA.~Y LIMrTE!J 

R1o de Janeiro, 4 de Outubro deo 1934. 
Administração. 

Circular G. M. 3-:f934. 

A TODO O PESSOAL 

Solicito a attenção de todo o pessoal desta Com
panhia para o que consta il.a minha Circular G. M.. 2 
de 20 de Novembro de 1933, cujos dizeres transcrevo a 
seguir: 

"O pessoal está sciente de que a sua partiêipacão 
activa na politica partidaria é absolutamente vedada 
- não querendo com isso dizer que qualquer empre
gado com direito de voto deva abrir mão dessa prero
gativa de cidadão - mas que a Leopoldina Railway 
estará sempre lealmente ao lado de toda autoridade 
legalmente constituída, e isso desejo ({Ue fique muito 
claramente entendido por todo o pessoal. 

Confirmo essa minha declaracão, que muito re
commendo a todo o pessoai, pois é a unica manen·a 
desta Cox:npanhia mant..er uma imparcialidade absoluta 
perante as autoridades legaes. - G. W. Bayne, Dire
ctor-Gerente." 

O SR. HENRIQUE DoPSWORTH - "Imparcialidade abso~ 
luta perante as autorida<les legaes" é mandar voLar na cha
pa do Governo. 

O SR. ACURCIO TORRES - Vemos que o Director
Gerente da Companhia Leopcldina não conhece bem a si
gnificacão das palavras. Assim é que S. S_ tem como irn· 
parcialidade no pleito, o ficar ao lado do Governo. A im
parcialidade, no -seu entender, ê ficar com o Poder, em
quanto que parcialidade seria não estar ao lado do Go
verno! 

Fica o documento aqni transcripto, Sr. Presid€nte, para 
que a Camara julgue {los seus termos. Por certo, os 
Srs. Deputados não extranharão os dizeres dessa circula1·, 
pois que representa el!a uma cousa insigJ?.ificante, dian~t;l 
d~ tudo aquillo que faz o Governo, na Cap1tal da Repubh
ca e em muitos Estados da Federacão, para não pe:rde:r o 
pleito de H de Outubro. Quem é interventor não quer dei
xar o cargo, quando alguem de !óra deseja oceupal-o, e esse 
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álguem pertence aos quadros da Revolução, para lã segue 
o "observador .. , observador que, por certo, não voltará ao 
Rio, antes de i5 de Outubro, trazendo, então, apenas, um 
relatorio, informando ao Governo da maneira por que cor
reu o pleito para escolha livre dos representanfes da. Na
ção! Nada mais adiantará. 

Como vê, Sr. Presidente, o officio, diante de tudo isso, 
é quasi nada. 

O proprio Governo Federal vem querendo estabelecer a 
confusão no Paiz, porque sabe que não viverá se se aclara
rem as coisas. O Governo Fede!·al viverá dentro da confu
são, e como· sabe que é da confusão que elle mesmo resulta, 
não fará com que .a política do Brasil, se faca, pelo menos 
até 14 do corrente, em outro amoiente que não o da con-
fusão. · 

Sr. Presidente, ahi estão minhas palavras e esperemos 
por outros tempos, visto como já estamos convencidos - -e 

·comno&;o V. Ex. -de que emquanto dominarem os homens 
que ahi estão, as cousas não mudarão, por certo. (M~tito 
bem; muito bem.) 

5 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Odon Bezerra. 

O Sr. Odon Bezerra requer e obtém permissão para fa
lar da bancada. 

O Sr. Odon Bezerra (Pela ordem) - Sr. Presidente, na 
sessão de 4 do corrente, o nobre representante do Dis
tricto Federal, Sr. Deputado Adolpho ' Bergamini, leu. um 
telegramma do Sr. Antonio Botto e outro~ chefes do Partido 
Libe~ador da Parahyba, relatando suppostas violencias por 
parte do Governo daque!le Estado contra a referida agre
miação. No mesmo telegramma se dizia que a autoridade ju
dieiaria competente havia concedião um mandado de se
guranca para que o mesmo partido pudesse realizar os seus 
comícios de propaganda eleitoral. 

De principio, verifica-se um erro de technica juridiea. 
E' que o mandado de seguranca não é absolutamente medida. 
applicavel ao caso. Tenho, apenas, r. lamentar que essa 
gente esteja abusando da bOa vont.ade, da. generosidade mes
mo com que o nobre Deputado, Sr. Adolttho Bergamini, 
acolhe as suas queixas, trazendo-as ao conhenimento desta 
Casa. Para restabele{)imento integral da verdade, passo a. 
lêr, dando delle conhecimento á. Casa, o telegramma qu~ 
acabo de receber do Interventor Federal na Parahyba: 

"Tendo Antonio Botto e demais membros do Di
retorio do p-àrtido da opposição requerido habetu
corpus ao Tribunal Eleitoral, allegando falta de ga
rantias para a propaganda politica, foi o pedido de
negado unanimemente, . sob o fundamento de não es
tar provada a coaccão.~ · 

Essa, Sr. Presidente, a infornNlção fidedigna, verdadei
ra, que, merecendo fé, precisa ser devidamente apreciada 
pela >Casa. Na Parahyba, não ha violencias· •. A situacão local 
foi devida e brilhantemente esclarecida pOr meu collega de 
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bancada, Sr. Pereira Lyra, e aguardamos o pronunciamen
to do eleitorado nas urnas de 14 de Outubro para dar á Ca
mara dos Deputados e á Nação o attestado real do que é a 
politica parahybana. (Muito bem.) 

6 

O Sr. Presidente .- Tem a palavra o Sr. Luiz Sucupira. 

O Sr. Luiz Sucupira requer e obtém permissão para fa, 
lar da bancada. 

O Sr. Luiz Sucupira - Sr. Presidente, alguns dos nossos 
collegas da chamada ala extr emista da bancada proJetar ia 
desta Casa, têm lançado vehementes protestos, desta tr]bu~ 
na, contra violencias da policia no dissolver comícios, reali, 
zados nes ta Capital e nos Estados, por elementos do proleta
riado nacional, filiados a essa mesma corrente. 

No emtanto, hontem, em S. Pa~lo, quando um grupo 
de milhares de homens, inteiramente desarmados, em at... 
titude pacifica, acompanhados até de mulheres e creanças, 
realizava um comício com o mais patriotico dos intuitos, foi 
o mesmo dispersado, ch'llcinado, fuzilado, metralhado desbu
mana e cruelmente, por communistas alliados, abi, á poli
cia, membros, aliás, do mesmo credo professado pelos ora. 
dores que aqui, da tribuna desta Casa, atacaram a policia 
por viotencias comrnettidas. Esse grupo não póde mais, . por
tanto, ter autoridade alguma J;lara reclamar contra excessns 
de quem quel" que seja, desde qu6 se mostraram amoro;;os da. 
violencia, admiradores da víolencia, patronos da violencia, 
u saJldo da mesma violenoia, e mais brutal ainda, mais feroz, 
mais terrível, chacinando, metralhando cidadãos desarma
dos, desarmados, aliás pela propria policia, que, não satis
feita de desarmai-os, ainda. ajudou a. fuzilai-os! 

Quero, portanto, daqui, la.ncar o meu protesto vehemen .. 
te, contra a attitude desses homens, que, &tacando compatri· 
cios indefesos, senhoras e oreancas, os cbaoino.m em pleaa 
praca, e, tambem, cont:-a a policia r:le S. Paulo, que, não 
satisfeita de desarmar os manifestantes, ainda os entrega á 
sanha dos seus inimigos, ajudando a fuzilai-os, como se tos
sem chair á canon, e isto pelo facf.o de terem idéas nobres, 
elevadas, que visam a defesa da Pa.tria, 11. grandeza do Bra
sil o a melhora da situaçl1o em que vlvemos, situac!io aue,. tle 
facto, não póde continuar porque, ou' o Governo abre os 
olhos . e vê que a situaQão é muito melindrosa entre o eom
munismo que nos ameaça e a policia de braços cruzados, ou 
então, temos de tomar o caminho da reacção particular, qu& 
ja vem sendo feita por esse grupo de moços idealistas, cheios 
de amor á Patria, que não se importam em sacrificar a vida. 
e derramar o sangue para dar aos nossos filhos um Brasil 
maior e melhor. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira usar 
da palavra, vae-se passar á. Ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. : 
Manoel Reis, Mario Ch·ermont, Moura Carvalho, Jaaquim 

Magalhães, Waldemar Falcão, Leão Sampaio, Figuejredo Ro-
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drigues, Herectiano Zenayde, Souto FilÀo, Izidro Vasconcel
los, Amaral .Peixoto, Raul Fernandes, Fabio ·Sodré, Plinio 
Tourinho, Lacerda Pinto, Minuano de Moura, Vasco de\ To
ledo, Alvaro Ventura, Euvaldo Lodi, Oliveira Passos e Thiers 
Perissé (22) . 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, Christovão Barcellos, Thomaz Lobo, 
Fernandes Tavora, Glementino Lisbôa, Alvaro Maia, Mario 
Caiado, Cunha Mello, Luiz Tirelli, Abel Chermont, Leandro 
Pinheiro, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa Fer
nandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, Maximo Ferreira, Agc
nor Monte, Hugo Napoleão, Pi:res Gayoso, Freire de Andrade, 
José Borba, Pontes Vieira, Jehovah Motta, Xavier de Oliveira, 
Silva Leal, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira 
de Souza, Alberto Roselli, Velloso Borges, Barreto Campello, 
João Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunba, 
1\Iario Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto 
Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Osorio Borba, Humberto 
1\loura, Valente de Lima, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, 
Antonio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, J. J. Seabra, 
Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Netto, Arlindo 
Leoni, Medeiros Netto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo 
Mascarenhas, Leoncio Galrão, Atlila Amaral, Homero Pires, 
Manoel Novaes, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloysio 
Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro 
Passos, Nelson Xavier, Fernando de Abreu, Carlos Linden
berg, Godofredo Menezes, Lauro Santos, J ones Rocha, Pereira 
Carneiro, Mozart Lago, Adolpho Bergamini, Nilo qe Alva
renga, João Guimarães, Prado Kelly, Cesar Tinoco, Alipio 
Gostallat, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Mello, 
Soares Filho, Buarque Nazareth, Bias Fortes, Mello Franco, 
Ribeiro Junquetra, José Braz, Adelio Maciel, Martins Soares, 
Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Augusto Vié
gas, Matta Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Vieira 
Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, Simão da Cunha, João 
Penidó, João Beraldo, Furtado de Menezes, Chrisliano Ma
chado, P{llycarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, 
Aleixo Paraguassú, Waldomiro Magalhães, Licurgo Leite, 
Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro 
de Rezende, Jacques Montandon, Joii.o Alves, José Christiano, 
Plinio Corrên de Oliveira, Alcantara Machado, Theotonio 
.Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Mo .. 
raes Andrade, Almeida Camargo, Mario Whately, Vergueiro 
Cl'sar, Guarac.y Silveira, HippolyLo do Rego, Zoroastro Gou
vêa, José Ulpiano, Carlota de Queiroz, Abreu Sodl'é, Lacerda 
Werneck, Antonio Covello, Cardoso de Mello Netto, Moraes 
Leme, Henrique Bayma, Sampaio Vidal, José Honorato, Do
mingos Vellasco, Generoso Ponce, João Villasbóas, Alfredo 

·Pac-heco, Francisco Villanova, Idalio Sardenberg, Nereu Ra-
mos, Adolpho Konder, Aarão Rebello, Carlos Gomes, Simões 
Lopes, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Victor Russomano, 
Ascani.o Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bitten
court, Gaspar Saldanha, Adalberto Corrêa, Acyr Medeiros, 
Ferreira Netto, Gilbert Gabeira, Waldef!lar Reikdal, Martins 
e Silva, João Vitaca, Alberto Surek. Armando Laydner, Gui
lherme P!aster, Eugenio Monteiro de Barros, Mario Manhães, 
Milton Carvalho, Ricardo Machacio, Walter Gosling, Augusto 
Corsino, João Pinheiro, Horacio Lafilr, Pacheco e Silva, Ro
cha Faria, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Teixeira Leite, 
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David Meinicke, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho1 Moraes 
Paiva e Nogueira Penido (191). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 59 Srs. Deputados. 

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

Vou levantar a Sessão, designando. para a de, amanhã a 
mesma 

7 

OP.DEM DO DIA 

Primeira parte 

Sessão secreLa, 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. 1_5, de i934, estabelecendo que os 
governos dos Estados sejam exercidos pelos Presidentes dos 
respectivos Tribunaes de Justíca, até que se verifiquem as 
eleicões de que trata o art. 3° das "Disposicões Transitarias" 
da Constituic.ão Federal (em vírtude de urgencia) (i" dis
cusssão). 

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

Votação do projecto n. 46 A, de 1934, fixando a despesa 
do Ministerio da Fazenda para 1935, com parecer da Com
missão de Orçamento sobre as emendas (2" discussão}. 

Votação do projecto n. 47 A, de 1934, fixando. a despesa. 
do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, para o exer
cício de f 935, com parecer da Commissãc de Orçamento so
bre as emendas cza discussão). 

Votação do projecto n. 48 A, de :1934, fixando a despesa 
do Ministerio das Relações Exteriores, para o exercício de 
1935, com emendas da Commisssão de Orcaq1ento (2" dis
cusssão). 

Votação do projecto n. 49 A, de i934, fixando a desp'esa 
do Ministerio da Marinha, para o exercieio de 1935, com 
parecer da Commis.são de Orçamento sobre as emendas (2" 
discussão) • 

Votação do projecto n. 50 A, de 1.934, fixando a despesa 
do Ministerio da Guerra para o exercício de i935, 
com parecer da Gommissão de Orc~mento sobre as emendas 
(2a discussão). 

Votacão do projecto n. 51 A, <l.e 1934, fixando a des
pesa do Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, para 
o ex-ercicio de 1935, r'>m parecer da Commissão de Orça
mento sobre as emenc... · _(2s discussão) • 

Votação do projecto n. 52 A, de 1934, fixan{io a des
pesa do MiP.isterio da Educacão e Saude Publica, para o 
ex-ercício de 1935, com pareoer da Dommissão de Orçamento 
sobre as emendas (2B discussão). 
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Votação .do projecto n. 53 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para o exer
cício de 11135, com pat>ecer da Commissão de Orçamento so
·br.e as emendas (2a discussão) • 

'Votac;ão do projecto n. 54 A, de 1934, fixando a des
pesa do Ministerio da Agricultura, para o exerdcio de 1935 
com parecer da Commissão de Orçamento sobre as emenda~ 
(211. discussão). 

Votação dos requerimentos dos Srs. Ferreira de Souza e 
Ado!pho Bergamini offerecidos ao projecto n. 6, de 1934, 
estabelecendo providencias para a realização das proximas 
eleições (discussão unica). 

Votação do parecer n. f, de 1934, negando licença pe
dida para proseguimento do processo instaurado contra o 
Deputado João Vlllasbôas (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 unir:a). 

Votação do parecer n. 3, de 1934, declarando que inde
pende de licença da Camara. o proseguimento do processo 
cTiminal instaura<do contra o Sr. Nuncio Soares da Silva (dis
cussão unica) • 

Votação do requerimento n. 37, de H134, do Sr. Mozart 
Lago, indagando por que motivo os ~argentos monitores do 
Collegio MiliLar não percebem diarias que a lei estabelece 
·(discussão unica) . 

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

Votacão do requerimento n. 39, de 1934, do Sr. Acyr 
Medeiros e outros, pedindo informações sob.r.e o resultado a 
que chegou a ·Commissão Liquidante da Diyida Fluctuante 
d·a União (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 40, de 1934, do r3r. Thiers 
Perissé e outro, pedindo informações sobre obras no Theatro 
Municipal (discussão unica) • 

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

Votação do requet>imento n. q2, de :1934., do Sr. Acyr 
Medeiros c outro, de informacões sobre a prisão de operarias 
empregados em padarias (discussão unica). 

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

Votação do requerimento n. 44, de 1934, d(! Sr. Antonio 
Rodrigues e outros, de informações sobre demissão de um 
empregado da Escola Sete de Setembro (discussü.o unica). 

Votação ào requerimento n. 45, de 1934, do Sr. Thiel'S 
Perissé, de informacões sobre se no Estado do Paraná está 
sendo cumprido o disposto no art. 104, letra e da Consti
tuição vigente (discussão unira). 
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Votação do l'equerimento n. 46, de 1934, do Sr. Adoiphl 
Bergamini, de informações \Sobr~ 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 inf-ormar;ões ao Ministerio da .Agricul
~ura ·sobre colonias de pesca (discussão unica) • 

Votacão odo requerimento n. 48, de 1934, do Sr. Acurcio 
T.orres, de informações aos Ministerios da Justiãa e Viação, 
sobre operarias envolvidos no movimento grevista de 5 de 
setembro corrente (discusssão unica) • 

. Votação do requerimento n. 49, de 1934, do Sr. Acurcio 
Torres, de informacões ao Ministerio do Trabalho sobre um 
recurso inte:r:posto por operarias do Syndicato dos Traba
lhadores da C~>mpanhia de Cimento "Portland" (discussão 
unica) . 

Votação do requerimento n. 50, de 1934, do Sr. João 
Villasbôas, de informações ao I\Hnisterio da Guerra, sobre a 
m issão chefiada pelo general Leite de Castro, na Europa 
(disc·ttssão unica) • 

Votação do requerimento n. 51, de 1934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre reversão de um official do Exer
cito (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 52, de i934. do Sr. Alcan
tara Machado, <Ie informaçõPs ao Ministeri(' da Viacão e 
Obras Publicas, sobre reintegração de ym funccionario da 
Inspectoria de Seccas (discussã.o unica) • 

Votação do requerimento n. 53, de 1934, d() Sr. Cunha 
Vasconc~::llos , pedindo ao Ministerio da Viação ~ Obras Pu
lllicas cópias doo pareceres dos Consultores Technico e Ju
rídico daquelle Ministerio sobre a Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro (discussá.o ?fnica. ) 

Votação do l'equerimento n. 55, de 1934, do Sl'. An
tonio Rodrigues e outro, de informações sobre dispensa de 
empregados no serviço da Febre Amarella (discnssiio u11ir.a). 

Vota~ão do requerimento n. 56, de 1934, do Sr. Anto
nio Rodrigues e outl'o, de informaçõee sobre dispensa de 
um íunccionario da Companhia Cantareira de Viação Flu
minense (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 57, de 1934, do Sr. Tliiers 
Perissé e outro, de informações sobre nomeações de func
cionarios (discussão unica). 

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

Votação do requerimento n. 59, de i 934, do Sr. Mozart 
Lago, de informações spbre nomeações de te~hni.cos de Con
tabilidade fei tas pelo Sr. Intarvegtor do Dtatr1cto Federal 
!(discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 60, de i934, do Sr. Mozart 
Lago de informações sobre nomeações de medicos, feitas 
pelo 'Interventor do Districto Federal (di3cussão unica) . 

Votação do rP.querimento n. 6f, de i934, do Sr. AdÇ)l
pho Bergamini, de informações ao Sr. Interventor do D1s-
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tricto Federal, sobre a construccão de hospitaes (discU:Ssão 
unica). . . 

Votação do requerimento n. 62, de 1934, do Sr. Adol
pho Bergamini, de informações sobre o Serviço de Radio 
Nac~onal (discussão unica). 

Votação do requerimento n. 63, de f934, do 8r. Mozart 
Lago, de informações sobre serviços de trabalhadores da 
Prefeitura do Districto Federal (discussão unica). 

Votação do requerimento .n. 64, de 1934, do 1Sr. Henri
que Dodsworth, de informações sobre pagamento a funccio
narios do Instituto de Meteorologia (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 65, de 1934, do Sr. Thiers 
Perissé, de infOrllfacões, sobre contracto entre a City Im
provements e o Governo Federal (discussão unica) , 

Votacão do requerimento n. 66, de i934, do Sr. Acurcia 
Torres, de informacões sobre sa o Governo adquiriu, em 
Washington, uin edificio para séde de nossa Embaixada na 
Republica Norte Americana (disc·ussáo unica} • 

· Votação do requerimento n. 67, de i934J do Sr. Mozart 
Lago, de informações sobre nomeações e promoçõe5 de func
cionarios da Universidade do .Rio dP. Janeiro (discussãa 
unica}. 

Votação do requerimento n. 68, de f93~. do ~r. Thiers 
Perissé, de informações sobre contracto celebrado 1mtre a 
Prefeitura do Districto Federal e a Light and Power (dis
cussão unica). 

Votação do requerimento n. 69, de 1934, do S::. Acyr 
Medeiros e outros, de informações sobre venda de arma
mentoo (discussii:,a unica) . 

Votação do requerimento n. 70, de 1934, do Sr. Alcan- · 
ta.ra Machado, de informacões sobre reintegração de profes
sores vitalicios da Escola Militar (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 7f, de !934, do Sr. Antonio 
Rodrigues, de informacões sobre clausulas do conlracf.o as
signado pela Fundação Rockefeller com o Governo da União 
(discussão unica) . 

Votação do requerimento n. ·72, de 1934., do Sr. Acyr 
Medeiros, de informações sobre casas para operarias, con
struídas em Bemfica (discussão unica) • 

Votação do requerimento n. 7~. de 1034, do Sr. Adal':" 
berto Corrêa, de informações sobre colonização das fazendas 
Santa Cruz e São Bento (discussão unica) . 

Votação do requerimento n. 75, de !934., dJ Sr. Acyr 
Medeiros, de jnformaoões sobre um funccionario do Minis
teria da Educação e Saude Publica (discussão uni,.ca). 

Levanta-se a Sessão ás 14 horas e 50 mi-
nuto~. · 

(FIM DO 5° VOLUME) 
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